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ΠΡΟΣ: 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

(μέσω της ιστοσελίδας της  

Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) 

 
 

ΘΕΜΑ:  1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 
προσφοράς σχετικά με εκπαιδευτική εκδρομή στην Πράγα. 

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 (ΦΕΚ 456, τ. Β΄, 13-02-2020) ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία 
αφορά στις μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκπαιδευτική 
εκδρομή  του σχολείου μας. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό 
γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, 
βάσει των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  το  
οποία βρίσκεται σε ισχύ.  

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για 5ήμερη 
εκδρομή Γυμνάσιο Λ.Τ Έμπωνα σε Πράγα». 
 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ Γυμνάσιο Λ.Τ Έμπωνα 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο 

 διάστημα από  10-02-2022 έως 15-02-

2022 σύνολο πέντε (5) 

διανυκτερεύσεις. Οι ημερομηνίες 

μπορούν να έχουν απόκλιση 1 ή 2 

ημέρες μπροστά ή πίσω, ώστε να 

πετύχουμε καλύτερη τιμή.  

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές/καθηγητές) 

6 μαθητές και 7 μαθήτριες και 2 
συνοδοί καθηγητές/τριες. 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αεροπορικώς και τις ακριβείς ώρες 
των πτήσεων. 
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5 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-
πρωινό ή ημιδιατροφή) 

5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* 
με πρωινό (να γίνει ρητή αναφορά 
στο όνομα του προτεινόμενου 
ξενοδοχείου), διαμονή σε δωμάτια 
χωρίς περιορισμό του αριθμού των 
κλινών για τους μαθητές/τριες και 
μονόκλινα για τους συνοδούς 
καθηγητές. 
 

6 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  
παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, 
γεύματα, κτλ.) 

Μεταφορά και Ξενάγηση στα 
κυριότερα αξιοθέατα της πόλης 
(Αστρονομικό ρολόι, Κάστρο της 
Πράγας, Γέφυρα του Καρόλου) 
Εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ. 
Οι χώροι που θα επιλεγούν για 
εστίαση και ψυχαγωγία των 
μαθητών πρέπει να διαθέτουν 
νόμιμη άδεια λειτουργίας και να 
πληρούν τους όρους ασφάλειας και 
υγιεινής. 

7 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη 
εκδρομή) 

ΝΑΙ 

8 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*  

ΝΑΙ  

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

26-11-2021 

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
29-11-2021 

 

 
Το πρόγραμμα των μετακινήσεων θα διαμορφωθεί αργότερα. 
 
Το πούλμαν που θα διατεθεί για τις μετακινήσεις να διαθέτει όλες τις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα 
καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή 
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ), καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας 
για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κλπ).  

 
 Ο Διευθυντής    

 
 

Μιχαήλ Μπούτης 


