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Προς:
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Κοιν.: Τουριστικά Γραφεία
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Fax : 2273027064

Ε-mail : epal  -  samou  @  sch  .  gr

Πληροφορίες : Κόττορας Απόστολος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για τριήμερη
εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της Α’ και της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ Σάμου στην Αθήνα, από 5-9
Μαΐου 2022»

Το  ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ  ΕΠΑΛ  ΣΑΜΟΥ  προτίθεται  να  πραγματοποιήσει  3ημερη
εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στις 5-9 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας την παρακάτω προκήρυξη για κάθε
ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης
20883/ΓΔ4/2020  (ΦΕΚ  Β456/13/02/2020)  «ΕΚΔΡΟΜΕΣ  –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», για την προγραμματισμένη εκδρομή για τις
05/05/2022 έως 09/05/2022.

1. Προορισμός: Αθήνα
2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 26 μαθητές και 3 καθηγητές (1 αρχηγός

και 2 συνοδοί).
3. Μεταφορικό μέσο: Πλοίο. Αναχώρηση από το λιμάνι Βαθύ Σάμου για Πειραιά στις

05/05/2022  στις  12:30  (θα  εξαρτηθεί  από  τα  δρομολόγια)  και  αναχώρηση  από
Πειραιά  προς  Βαθύ  Σάμου  στις   09/05/2022  στις  16:30.  Για  όλες  τις  άλλες
μετακινήσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπαιδευτικής  επίσκεψης  σε  αποκλειστική
διάθεση  του  σχολείου  τουριστικό  λεωφορείο  τελευταίας  πενταετίας  με  όλα  τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  καταλληλότητας  (Θα  ελεγχθεί  από  την  τροχαία)  με
έμπειρο οδηγό .Διαβάστε την προκύρηξη



4. Κατάλυμα: Ξενοδοχείο  3*   (απαραιτήτως  να  αναγράφεται  η  επωνυμία  του
ξενοδοχείου) και πάνω κατά προτεραιότητα στο κέντρο της Αθήνας. Προσφορές για
ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή (5 χιλιόμετρα και άνω) δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Δωμάτια:  τέσσερα (4) δίκλινα, δύο (2) τρίκλινα, τρία (3) τετράκλινα και τρία (3)
μονόκλινα  για  τους  καθηγητές.  Όχι  ράντζα  με  παροχές  ίδιες  με  αυτές  των
υπολοίπων πελατών του ξενοδοχείου.

5. Διατροφή: Ημιδιατροφή – πρωινό και μεσημεριανό στο ξενοδοχείο.
6. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
7. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
8. Άδεια λειτουργίας  του ταξιδιωτικού γραφείου  (απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση

ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ).
9. Το  πρόγραμμα θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  την  απόφαση  του  Συλλόγου

Διδασκόντων. Αν χρειαστεί αλλαγή ή τροποποίηση αυτή θα γίνει με τη σύμφωνη
γνώμη του αρχηγού της εκδρομής.

10. Επιγραμματικά οι απαιτήσεις του Προγράμματος:
 Ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
 4 δίκλινα, 3 τρίκλινα, 2 τετράκλινα για τους μαθητές και 3 μονόκλινα για

τους συνοδούς.
 Διανυκτερεύσεις:   4  ημέρες,  Πέμπτη  05/05/2022  έως  και  βράδυ

08/05/2022.
 Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  στις  05/05/2022  από  Σάμο  για  Πειραιά  και

ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις 09/05/22 από Πειραιά για Σάμο.
 Πρωινό  και  ημιδιατροφή  (μεσημέρι  ή  βράδυ  σε  συνεννόηση  με  το

ξενοδοχείο).
 Μετακινήσεις με λεωφορείο: 

Α. 05/05/2022 Από το λιμάνι στο ξενοδοχείο στις 23:00 το βράδυ.
Β. 06/05/2022 Έξοδος  (βράδυ) 
Γ.  07/05/2022  Επίσκεψη στο   Allou fan park,  επιστροφή  στο  ξενοδοχείο
(απόγευμα - βράδυ)
Δ. 08/05/2022 Έξοδος (βράδυ)
Ε. 09/05/2022 Μετάβαση από το ξενοδοχείο προς Πειραιά για αναχώρηση
(μεσημέρι).

11. Στην τελική τιμή να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, η συνολική επιβάρυνση της εκδρομής
καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

12. Απόδειξη για κάθε μαθητή ξεχωριστά.
13. Η τελική εξόφληση του πρακτορείου σε ποσοστό 15% θα γίνει μετά το πέρας της

εκδρομής και εφόσον έχουν τηρηθεί θα συμφωνηθέντα. Σε διαφορετική περίπτωση
το σχολείο επιφυλάσσεται για τις νόμιμες ενέργειές του.

14. Οι  προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου μέχρι τις
31  Μαρτίου  2022  και  ώρα  14:00,  σε  κλειστό  φάκελο  δια  χειρός  για  τα  τοπικά
γραφεία  ή  ταχυδρομικά  ή  με  ταχυμεταφορά  για  τα  γραφεία  εκτός  Σάμου,
πρωτοκολλούνται και αναγράφεται η ώρα παραλαβής. Εκπρόθεσμες προσφορές δε
θα ληφθούν υπ’ όψη.

15. Η  αποσφράγιση,  ο έλεγχος και επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν τη
Παρασκευή 01/04/2022 και ώρα 12:00 από την επιτροπή που θα συγκροτηθεί με
Πράξη από το Διευθυντή  του  σχολείου,  όπως ο Νόμος  ορίζει.  Οι  προσφορές,  η
σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  και  ο  αριθμός  του  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου



επαγγελματικής ευθύνης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου
και στην ιστοσελίδα του.

16. Το  πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου.
Μετά  την  κατακύρωση  στον  ανάδοχο  δεν  θα  γίνει  καμία  προφορική
διαπραγμάτευση. 

17. Ο  διαγωνισμός δεν  είναι  αποκλειστικά  μειοδοτικός  αλλά  και  ποιοτικός.  Τυχόν
ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά εντός τριών ημερών, όπως ο Νόμος
ορίζει.  Εάν  δεν  υποβληθούν  τρεις  (3)  προσφορές   θα  επαναπροκυρηχθεί  ο
διαγωνισμός εκ νέου για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες . Εάν δεν υποβληθούν και πάλι
τρεις (3) προσφορές θα γίνει απευθείας ανάθεση.

Με εκτίμηση

-Ο- Διευθυντής

Κόττορας Απόστολος (ΠΕ80)
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