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     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ. Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ  
  

                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 3  2022 
                                                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 41 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ                                         
ΓΙΑ 4ήμερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  

στο Ναύπλιο & στην Πάτρα 
στο χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Μαρτίου και 5 Απριλίου 2022 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: Γενικό Λύκειο  Ροδολίβους                                                  

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23240 71429 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23240 71409 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@lyk-rodol.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: 

Ναύπλιο & Πάτρα 
Μετάβαση -  Επιστροφή: οδικώς. 
(Από Ναύπλιο προς Αρχαία Ολυμπία – Πάτρα  
προτείνεται διαδρομή μέσω Καλαμάτας – 
Κυπαρισσίας) 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: 
 
τέσσερις (4)  
 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
4 ημέρες στο διάστημα μεταξύ των ημερών 
από 31 Μαρτίου και 5  Απριλίου 2022  

5. α)  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

 
Είκοσι τέσσερις  (24 ) 
9 μαθητές 
15 μαθήτριες 
 

     β)  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

Δύο  (2) εκπαιδευτικοί 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

2  διανυκτερεύσεις στο Ναύπλιο και μία στην 
Πάτρα   (πρώτα Ναύπλιο και μετά Πάτρα) 
Τριών (3)*  και τεσσάρων  (4) *  αστέρων 
μέσα στις πόλεις του Ναυπλίου και της 
Πάτρας. 
(όχι προσφορές για περιοχές Τολό, Ν. Κίος, 
Κιβέρι  στο Ναύπλιο) 
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Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές (όχι ράντζο) 
Μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς.  
Οι εκδρομείς να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 
Οδικώς:  Ροδολίβος – Ναύπλιο – Αρχαία Ολυμπία 
Πάτρα - Ροδολίβος 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Πρωϊνό τύπου «μπουφέ». 
2ος οδηγός καθόλη την εκδρομή. 
Οι αμοιβές των επίσημων ξεναγών όπως  και οι 
είσοδοι στα αξιοθέατα/μουσεία δεν θα 
περιλαμβάνονται στην τελική τιμή.  
Θα βαρύνουν τους εκδρομείς. 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ  (Υποχρεωτική). 
Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης:  
Όνομα ασφαλιστικής εταιρίας και αριθμός Ασφαλ. 
Συμβολαίου. 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΝΑΙ: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις (3) 
δόσεις. Η πρώτη δόση (1/4) με την υπογραφή των 
συμβολαίων, η δεύτερη (2/4) θα δοθεί 10 ημέρες πριν 
την αναχώρηση και το υπόλοιπο (1/4) αμέσως μετά 
την επιστροφή. Ως ρήτρα μη τήρησης του συμβολαίου 
ορίζεται το (1/4) του συνολικού κόστους της. 

12. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 ώρα 1100 
     Θα  συνοδεύονται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  
ταξιδιωτικού  πρακτορείου   ότι  διαθέτει  ειδικό  
σήμα  λειτουργίας  σε  ισχύ. 

13. 
α. ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –    
    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
 

β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

α.  Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 ώρα 1200 
 

β1. Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 ώρα 1300 στο    e-
mail των συμμετεχόντων στην προκήρυξη 
πρακτορείων και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών. 
 

β2. Ενστάσεις έως Τετάρτη 16 Μαρτίου  2022, ώρα 
12:00. 

 

Να διαβαστούν προσεκτικά οι παρακάτω  όροι – παρατηρήσεις 
πίσω στην 3η σελίδα. 
  

                                                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
                                                                                                     Ναλμπάντης  Ιωάννης 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΟΙ: 
 
 
1. Κάθε προσφορά ευκρινώς θα αναφέρει τα παρακάτω: 
    α. Όνομα  -  κατηγορία ξενοδοχείων. 
    β. Ξεχωριστή προσφορά για ξενοδοχείο 3 αστέρων και για ξενοδοχείο 4 αστέρων 
    γ. Την συμμετοχή  2ου οδηγού στις διαδρομές όπου είναι εκ του νόμου απαραίτητο.  
2. Στην προσφορά να αναφέρονται ρητά οι φόροι ξενοδοχείων οι οποίοι θα 
επιβαρύνουν τους εκδρομείς, και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς 
της εκδρομής. 
3. Συνολικό κόστος εκδρομής και κόστος εκδρομής ανά μαθητή (περιλαμβάνονται τέλη, 
ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις). Οι φόροι των ξενοδοχείων δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
προσφορά και πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά. 
4.  Κατά την υπογραφή του συμβολαίου το πρακτορείο θα προσκομίσει: 
-  βεβαίωση κράτησης των ξενοδοχείων για τις συγκεκριμένες ημέρες και για την 
συγκεκριμένη εκδρομή του σχολείου μας   
- τα στοιχεία για την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται (αριθμούς ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και αναλυτικές καλύψεις).  
    Σημειώνεται ότι από τη στιγμή της αξιολόγησης των προσφορών έως την υπογραφή του 
συμβολαίου, καμμία  αλλαγή δεν επιτρέπεται στους όρους της προσφοράς εκ μέρους του 
πρακτορείου.  Εάν κάτι τέτοιο συμβεί η προσφορά θεωρείται άκυρη και καλείται ο 2ος 
μειοδότης.  
5. Μετά την επιλογή της καλύτερης προσφοράς θα υπογραφεί συμφωνητικό κατά το 
πρότυπο συμφωνητικό της ΗAΤTA  μεταξύ του εκπροσώπου του Σχολείου και του 
εκπροσώπου του Ταξιδιωτικού Γραφείου στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα παραπάνω 
λεπτομερώς.  
7. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη µε το κόστος 
που αντιστοιχεί στον καθένα.  
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