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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 3ΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Στα Ιωάννινα την Παρασκευή 13/5/22 με Κυριακή 15/5/22 
 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: Γυμνάσιο Μαυροθάλασσας 

β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23220 31220 

γ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@gym-mavroth.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: - Ιωάννινα (2 διανυκτερεύσεις) 

 
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: 

3 μέρες 

 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή 13/5/2022 με Κυριακή 15/5/2022 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ: 

Δέκα πέντε (15) 

(9 αγόρια – 6 κορίτσια) 

β) ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
Δύο (2) 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 
 -  3 *  στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων 
 -  Δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές 
 -  2 μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς 

(όλα τα δωμάτια συγκεντρωμένα στον ίδιο όροφο) 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 1 Λεωφορείο 50 θέσεων 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: - Πρωινό τύπου «μπουφέ» 
- Μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
το οποίο είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων και 
τις βραδινές ώρες. 

9. α)  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ  (Υποχρεωτική). 
Κάλυψη αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.  

Θα ζητηθεί κατά τη σύνταξη του ιδιωτικού 
συμφωνητικού η Ασφαλιστική Εταιρεία και  ο 
Αριθμός Ασφαλιστικού Συμβολαίου για τη 
συγκεκριμένη εκδρομή 

β)  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  

mailto:mail@gym-mavroth.ser.sch.gr


10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 1.  1/3 του ποσού με την υπογραφή του     
     ιδιωτικού συμφωνητικού 
2.  1/3 του ποσού πριν την αναχώρηση 
3.  1/3 του ποσού την επομένη της επιστροφής. 
     Ως ρήτρα μη τήρησης του οποιουδήποτε όρου 
του συμβολαίου ορίζεται το 1/3 του συνολικού 
κόστους της εκδρομής. 

 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Οι προσφορές (τελικό κόστος ανά μαθητή, με 
Φ.Π.Α.) θα κατατεθούν μέχρι την 

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, ώρα 1100  π.μ. 
(Θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του 
ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα 
λειτουργίας  σε ισχύ). 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
(ΝΑΙ ή ΟΧΙ):  
 

  Στην τελική τιμή (κόστος ανά μαθητή) να   
ενσωματώνεται οποιαδήποτε έκπτωση. 
   Μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την 
αναχώρηση να έχουμε τους αριθμούς των 
δωματίων των ξενοδοχείων, ώστε να γίνει η 
κατανομή των μαθητών.  

 

ΣΗΜ: Οι προσφορές να αποστέλλονται στο σχολείο με e-mail. 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΟΙ: 
1. Κάθε προσφορά ευκρινώς θα αναφέρει τα παρακάτω: 
α. Όνομα - κατηγορία ξενοδοχείων. 
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, καμία 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 

 

                      

 


