
1 

 

     

 

 

                                     

 

 

 
 

 

 
Κζρκυρα:   9-09-2022 
 
Αρ. Πρωτ. : 617 
 
Προσ:  Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Κζρκυρασ  
Ανάρτηςη ςτην Ιςτοςελίδα 
              
  
 

 

  

     
 
ΘΕΜΑ:  Προκιρυξθ - πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων για  κατάκεςθ προςφορϊν 

εκπαιδευτικισ εκδρομισ μακθτϊν του Λυκείου ςτο Ευρωκοινοβοφλιο –Βρυξζλλεσ 

 

          Με βάςθ τθν Τ. Α.  33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 681/06-03-2017 τ.Β’ του Τπουργείου Παιδείασ, το ςχολείο  

προςκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να κατακζςουν εγγράφωσ κλειςτζσ προςφορζσ (προβλζπεται 

θ κατάκεςθ προςφορϊν με τθλεομοιοτυπία ι διαδικτυακά) ςτο Γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του χολείου μασ  μζχρι 

την Παραςκευή 16/09/2022 και ώρα 11.00΄. 

 

  Προδιαγραφζσ εκδρομήσ 

1. Προοριςμόσ: Ευρωκοινοβοφλιο –Βρυξζλλεσ 

2. Ημερομθνία αναχϊρθςθσ από Κζρκυρα:  ΣΕΣΑΡΣΗ  12/10/2022 

3.  Ημερομθνία επιςτροφισ ςτθν Κζρκυρα: ΚΤΡΙΑΚΗ 16/10/2022 

4. Προβλεπόμενοσ αρικμόσ μακθτϊν: 21 (είκοςι ζνα) 

5. Αρικμόσ ςυνοδϊν κακθγθτϊν: 03  (τρεισ)  

6. φνολο ςυμμετεχόντων: 24 (είκοςι τεςςερισ) 

7. Μεταφορικό μζςο: Αεροπορικϊσ 

8. θμείο αναχϊρθςθσ-επιςτροφισ εκδρομισ: Κζρκυρα   

9. Ξενοδοχείο τουλάχιςτον τριϊν αςτζρων, με πρωινό, διαμονι ςε τρίκλινα ι τετράκλινα για τουσ μακθτζσ 

και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ.  Δεκτι προςφορά ενόσ γεφματοσ τθν θμζρα. 

10. Σρόποσ πληρωμήσ:  το ταξιδιωτικό γραφείο που κα επιλεγεί κα καταβλθκεί αρχικά το 30 % του 

ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ εκδρομισ και το υπόλοιπο 70% κα καταβλθκεί πριν τθν αναχϊρθςθ και αφοφ επιδειχκοφν 

και κατατεκοφν ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου όλα τα απαραίτθτα παραςτατικά που αφοροφν ςτθν επιβεβαίωςθ 
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των κρατιςεων ςτα ξενοδοχεία, με τουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ παροφςασ, κακϊσ και με τθν αντίςτοιχθ 

επιβεβαίωςθ τθσ εξόφλθςθσ των ειςιτθρίων. 

 

 

την προςφορά  θα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπεριλαμβάνονται και να αναγράφονται :    

1. Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ κακϊσ και θ οικονομικι επιβάρυνςθ ανά μακθτι 

με τθν προχπόκεςθ ςυμμετοχισ του προβλεπόμενου αρικμοφ μακθτϊν. Ο ΦΠΑ,  οι φόροι ξενοδοχείων 

και οποιοδιποτε άλλοι φόροι να ζχουν ιδθ ςυμπεριλθφκεί.  Να διευκρινίηεται μζχρι ποιο αρικμό μπορεί 

να μειωκεί ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων (λόγω covid 19) και να μθν μεταβλθκεί το κόςτοσ ανά άτομο . 

2. Η ονομαςία, θ διεφκυνςθ του ξενοδοχείου και θ κατθγορία του (ρητή αναφορά). 

3. Ατομικι ταξιδιωτικι αςφάλιςθ για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ, με καλφψεισ ηωισ, ατυχιματοσ, 

νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικϊν εξόδων κακϊσ και επείγουςασ αερομεταφοράσ. 

4. Yπεφκυνθ διλωςθ  ότι  το ταξιδιωτικό γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε 

ιςχφ.    

5. Σο ςχολείο κα επιλζξει τθ ςυμφερότερθ προςφορά ςφμφωνα με το άρκρο 14 - παρ. 2 τθσ αναφερομζνθσ 

ςτθν αρχι τθσ προκιρυξθσ εγκυκλίου. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η μη τήρηςη ενόσ των προαναφερομζνων όρων ακυρώνει την προςφορά. 

 

      Σο άνοιγμα των προςφορϊν και θ επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου κα γίνει ςτο ςχολείο τθν Παραςκευή 

16/09/2022  και ώρα 11.00 

 

                                    Η Διευκφντρια 

 

Ιφιγζνεια Ρακοποφλου 

 


