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ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
 

 
 
 
      Το 4ο ΓΕΛ Κέρκυρας διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή στη Βενετία της Ιταλίας 
για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων και καλεί σύμφωνα με την Υ.Α,. 129287/Γ2/10.11.2011 τους 
ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά-τουριστικά γραφεία) που επιθυμούν να συμμετέχουν 
στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 
μέχρι την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 στο γραφείο της Διευθύντριας 
του σχολείου. Προσφορές που θα φτάσουν στο γραφείο του σχολείου μετά την πάροδο 
της προθεσμίας δε θα ληφθούν υπόψη. Για προσφορές που κατατίθενται ταχυδρομικά, 
θα ληφθεί υπόψη η ένδειξη του χρονοσήμαντρου των ΕΛΤΑ. 
 
      Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα 
παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 
 

1. Προορισμός: Βενετία, ακτοπλοϊκώς. 

2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων : είκοσι δύο (22) μαθητές – δώδεκα 
(12) κορίτσια και δέκα (10) αγόρια - και  τρεις (3) συνοδοί καθηγήτριες. 

3. Ημερομηνίες εκπαιδευτικής εκδρομής/επίσκεψης:  

α)Αναχώρηση από Κέρκυρα για Ηγουμενίτσα Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 αργά το 
βράδυ και αναχώρηση από Ηγουμενίτσα για Βενετία Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στη 
01:00. Άφιξη στη Βενετία Τρίτη 28 Μαρτίου στις 22:00.  



 

β) Αναχώρηση από Βενετία Σάββατο 1 Απριλίου 2017 στις 12:00 και άφιξη στην 
Κέρκυρα Κυριακή 2 Απριλίου. 

Δεν προσδιορίζουμε την ακριβή ώρα αναχώρησης από την Κέρκυρα και της 
ακριβούς επιστροφής, γιατί δεν γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα τα 
δρομολόγια που θα ισχύουν τότε.  Ωστόσο, είναι σαφές ότι επιθυμούμε το 
δρομολόγιο εκείνο που θα είναι χρονικά το πλέον κοντινό στην ώρα αναχώρησης 
του πλοίου για Βενετία και αντιστοίχως στην ώρα επιστροφής του πλοίου στην 
Ηγουμενίτσα. 

4. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα παραπάνω άτομα. Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, 
Ηγουμενίτσα-Βενετία με επιστροφή. Καμπίνες εσωτερικές (5 τετράκλινες, 1 δίκλινη 
και 1 τρίκλινη). 

5. Κατηγορία καταλύματος: 3 αστέρων ή ανώτερο στη Βενετία σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των οκτακοσίων μέτρων από την πλατεία του Αγίου Μάρκου ή στο 
Μέστρε, ανάλογα με την πιο συμφέρουσα προς τους μαθητές τιμή και ποιότητα 
διαμονής (διανυκτέρευση και πρωινό). Τα δωμάτια για τους μαθητές μπορεί να είναι 
4κλινα, 3κλινα ή 2κλινα, για τους δε συνοδούς καθηγητές ένα μονόκλινο και ένα 
δίκλινο. 

6. Επιπρόσθετες μετακινήσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση να μας εξασφαλιστεί η 
μετακίνησή μας από το λιμάνι προς το ξενοδοχείο κατά την άφιξή μας εκεί και από 
το ξενοδοχείο προς το λιμάνι κατά την επιστροφή. 

7.    Να αναφέρεται  η τελική συνολική τιμή και η προσφερθείσα συνολική τιμή κατ’ 
άτομο. 
8.    Η ονομασία, η διεύθυνση και η κατηγορία του ξενοδοχείου (ρητή αναφορά) 
9.  Η ονομασία της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το 
ξενοδοχείο και η διαβεβαίωση ότι παρέχει ασφάλιση στην περίπτωση ατυχήματος σε 
μαθητή. 
10.   Η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένο το λεωφορείο και η οποία 
περιέχει ασφαλιστική κάλυψη στους επιβαίνοντες σε περίπτωση ατυχήματος. 
11.   Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το 
οποίο είναι σε ισχύ. 
12.  Η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
13.    Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 
14.   Μαζί με την προσφορά κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και 
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
15.  Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο του Διευθυντή, παρουσία όσων 
ενδιαφερομένων επιθυμούν να παραβρεθούν την Πέμπτη 23/02/2017 και ώρα 13:00. 
Την ίδια μέρα θα γίνει η επιλογή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, όσο 
και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού. 
 



Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  

 
16.   Το  σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω  γραπτή διευκρίνιση 
όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής/επίσκεψης  λόγω μη συμπλήρωσης του 
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του 
τουριστικού γραφείου. 
 

 Αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής/επίσκεψης  
στο τουριστικό γραφείο : 
α)  Η γενική τιμή ανά μαθητή 
β) Η  ποιότητα του προσφερόμενου ξενοδοχείου. 
γ) Η υποχρέωση του τουριστικού γραφείου για γενικότερη συνεργασία και επικοινωνία. 

       
 
                                                                                            Η    ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
                                                                                      ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ     


