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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πραγματοποίηςη τησ 
πενθήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ ςτην Κζρκυρα τησ Γ΄ τάξησ του 1ου ΕΠΑ.Λ. 
Καρπενηςίου και του Γυμναςίου – Λ.Σ. Ραπτοποφλου. 

ΧΕΣ.: Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

 

Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενθςίου, ςε ςφμπραξθ με το Γυμνάςιο-Λ.Σ. Ραπτοποφλου, 
προκειμζνου οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ των ςχολείων να πραγματοποιιςουν τθν 
πενκιμερθ εκδρομι ςτθν Κζρκυρα, ηθτοφν προςφορζσ από τουριςτικά πρακτορεία - 
γραφεία. Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο γραφείο τθσ διευκφντριασ του 
1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενθςίου το αργότερο μζχρι τθν Σετάρτθ 12/02/2020 και ϊρα 12.30 
μ.μ.. 
Ο αρικμόσ θμερϊν τθσ εκδρομισ είναι πζντε (5). 
Ημερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ είναι: αναχϊρθςθ από Καρπενιςι 
Δευτζρα 16 Μαρτίου 2020 ςτισ 7.00 και επιςτροφι Παραςκευι 20 Μαρτίου 2020. 

 Αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν: 40 (ςαράντα)- 29 αγόρια και 11 κορίτςια. 
 Αρικμόσ ςυνοδϊν κακθγθτϊν/τριϊν: τρεισ (3). 
Ζητείται η παροχή των εξήσ υπηρεςιών: 

 
Α. Γενικοί όροι: 

1. Η εκδρομι κα πραγματοποιθκεί με τουριςτικό λεωφορείο που κα είναι ςτθ 
διάκεςθ των μακθτϊν/τριϊν για όλεσ τισ μετακινιςεισ τουσ κατά τθ διάρκεια 
τθσ εκδρομισ. Σο λεωφορείο κα πρζπει να διακζτει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ 
από τθ νομοκεςία προδιαγραφζσ (ζλεγχοσ από ΚΣΕΟ, ζγγραφα 
καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε 
άριςτθ κατάςταςθ, κλιματιςμό κ.λπ.). Επίςθσ, πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι 
προδιαγραφζσ αςφάλειασ για τθ μετακίνθςθ μακθτϊν/τριων (ηϊνεσ 
αςφαλείασ, ζμπειροι οδθγοί κ.λπ.). 

2. Σζςςερισ διανυκτερεφςεισ με πρωινό, ςε ξενοδοχείο ςτο κζντρο τθσ Κζρκυρασ, 
τουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων. Σρίκλινα και δίκλινα δωμάτια για τουσ 
μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, όλα ςε άριςτθ 
κατάςταςθ. Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν ράντηα για τθν δθμιουργία τρίκλινων 
δωματίων από το ξενοδοχείο. τθν προςφορά πρζπει να αναφζρεται ρθτά θ 
κατθγορία και το όνομα του ξενοδοχείου. Με υπεφκυνθ διλωςθ κα 



αναφζρεται θ φπαρξθ και θ λειτουργία πιςίνασ κατά τον χρόνο τθσ εκδρομισ. 
Η λειτουργία τθσ πιςίνασ κα κεωρθκεί μειονζκτθμα κατά τθν εκτίμθςθ τθσ 
προςφοράσ. 

3. Μια εβδομάδα πριν τθν αναχϊρθςθ πρζπει να ζχουμε τουσ αρικμοφσ των 
δωματίων του ξενοδοχείου ϊςτε να γίνει θ κατανομι των μακθτϊν. (Να ξζρει 
ο κάκε μακθτισ το δωμάτιο που κα μείνει). Αλλαγι ξενοδοχείου μετά το 
άνοιγμα των προςφορϊν δεν κα γίνει δεκτι. 

4. τθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται: α) υποχρεωτικι Αςφάλιςθ αςτικισ 
επαγγελματικισ ευκφνθσ διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, β) 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ διοργανωτισ τθσ εκδρομισ, 
κα δθλϊνει ότι εφόςον αναδειχκεί μειοδότθσ κα προςκομίςει πρόςκετθ 
υποχρεωτικι ταξιδιωτικι αςφάλιςθ για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ ι 
αςκενείασ μακθτι ι ςυνοδοφ κακθγθτι (Ιατρικι - φαρμακευτικι υποςτιριξθ), 
για τθν ςυγκεκριμζνθ εκδρομι, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν παράγραφο 4 του 
κεφαλαίου Γ1 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

5. τθν προςφορά κα υπάρχει δζςμευςθ από το πρακτορείο για τθν περίπτωςθ 
που δεν κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ 
λόγω ανωτζρασ βίασ (κακοκαιρία, εκλογζσ κ.λπ.). τθν περίπτωςθ αυτι οι 
μακθτζσ/τριεσ δεν κα είναι υπεφκυνοι και δεν κα χάςουν τα χριματά τουσ. 

6. Η μετακίνθςθ και θ διαμονι των (3) τρειϊν ςυνοδϊν κακθγθτϊν/κακθγθτριϊν 
είναι δωρεάν. 

Β. Σο πρόγραμμα τησ εκδρομήσ περιλαμβάνει οπωςδήποτε τα εξήσ: 
16 Μαρτίου: Αναχϊρθςθ από τον χϊρο του ςχολείου ςτισ 7 π.μ. για Κζρκυρα 
με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςτο Ραπτόπουλο, όπου επιβιβάηονται οι μακθτζσ τθσ Γ 
Λυκείου του Γυμναςίου-Λ.Σ. Ραπτοποφλου και ςτθν Άρτα. Εν ςυνεχεία 
αναχϊρθςθ για Ηγουμενίτςα. Άφιξθ ςτθν Κζρκυρα. Διανυκτζρευςθ.  
17 Μαρτίου: Επίςκεψθ ςτον ‘Αγιο πυρίδωνα, Μουςείο Αςιατικισ Σζχνθσ 
Κζρκυρασ, Πινακοκικθ Διμου Κερκυραίων, Λιςτόν, Καμπιζλο. Διανυκτζρευςθ 
18 Μαρτίου: Επίςκεψθ ςτο Μον Ρεπό και Αχίλλειο και επιςτροφι ςτθν πόλθ. 
Διανυκτζρευςθ. 
19 Μαρτίου: Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Αντιβουνιϊτιςςασ, Δαςιά και 
Παλαιοκαςτρίτςα και επιςτροφι ςτθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ 
20 Μαρτίου: Επίςκεψθ ςτθν αγορά τθσ πόλθσ, φαγθτό ςτθν Κζρκυρα και 
αναχϊρθςθ για Ραπτόπουλο και Καρπενιςι με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ. 

 
Γ. Ειδικοί Όροι 
Γ1. Σρόποσ πληρωμήσ: 

1. Σο 20% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ εκδρομισ κα παρακρατείται ςαν εγγφθςθ 
τιρθςθσ του προγράμματοσ και των όρων τθσ εκδρομισ. Σο ποςό αυτό κα 
καταβλθκεί ςτο πρακτορείο μετά τθν επιςτροφι του χολείου και τθν 
ζγγραφθ βεβαίωςθ του αρχθγοφ και των ςυνοδϊν κακθγθτϊν τθσ εκδρομισ 
ότι το πρόγραμμα υλοποιικθκε όπωσ είχε ςχεδιαςκεί. 

2. Η καταβολι των χρθμάτων κα γίνει ςε τρεισ (3) δόςεισ. Η πρϊτθ δόςθ 25% με 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ δεφτερθ 55% κα δοκεί μία εβδομάδα 
πριν τθν αναχϊρθςθ (με τθν κατάκεςθ από τον μειοδότθ των αρικμϊν των 
δωματίων του ξενοδοχείου) και το υπόλοιπο όπωσ προβλζπεται ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο. 

3. Σθν θμζρα υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ ο μειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
φζρει: 
α) ΓΡΑΠΣΗ επιβεβαίωςθ του ξενοδοχείου ότι διακζτει τον απαιτοφμενο 
αρικμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) κατά το χρόνο 



πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ των ςχολείων. 
β) ΑΦΑΛΕΙΑ για κάλυψθ αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ διοργανωτι, 
ςφμφωνα με το Π.Δ. 339/1996, όπωσ ιςχφει. 
γ) ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι 
αςκζνειασ μακθτι ι ςυνοδοφ εκπαιδευτικοφ, για τθν ςυγκεκριμζνθ εκδρομι. 

4. Αν δεν ικανοποιθκεί θ παράγραφοσ 3 τθσ προκιρυξθσ κα κλθκεί ο αμζςωσ 
επόμενοσ μειοδότθσ. 

5. Σο πρακτορείο κα εκδϊςει νόμιμεσ αποδείξεισ για τθν δαπάνθ που κα 
αντιςτοιχεί ςε κάκε μακθτι ξεχωριςτά. 

 
Γ2. Κατάθεςη προςφορών 

1. Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν ςτο ςχολείο ςε κλειςτό φάκελο, είτε 
αυτοπροςϊπωσ είτε ταχυδρομικά. Κατάκεςθ προςφοράσ με θλεκτρονικό 
τρόπο δεν γίνεται δεκτι. το εξωτερικό μζροσ του φακζλου κα αναφζρεται 
«ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γϋ ΣΑΞΗ 1ΟΤ ΕΠΑ.Λ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟΤ-Λ.Σ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΗΝ ΚΕΡΚΤΡΑ». 

2. Η προςφορά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από υπεφκυνθ διλωςθ κατοχισ του 
ειδικοφ ςιματοσ λειτουργίασ τουριςτικοφ πρακτορείου, το οποίο πρζπει να 
βρίςκεται ςε ιςχφ. 

 
Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ, κακϊσ και το 
κόςτοσ ανά μαθητή χωριςτά. τθ δαπάνθ ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., όλοι οι 
προβλεπόμενοι νόμιμοι φόροι, το κόςτοσ διοδίων κ.λπ. 
Οι προςφορζσ κα περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, κα είναι 
ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και τθ ςχετικι νομοκεςία. 
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν που κα κατατεκοφν μζχρι τθν Σετάρτθ 12/02/2019 
και ϊρα 12:30 μ.μ. ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενθςίου, κα γίνει τθν ίδια θμζρα και ϊρα 13:00 
μ.μ. ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενθςίου από τθν αρμόδια 
επιτροπι. Σα ςχολεία διατθροφν το δικαίωμα για οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνιςθ 
ςχετικά με τθν εκδρομι από τα τουριςτικά πρακτορεία που κα εκδθλϊςουν 
ενδιαφζρον. 
τθν ιςτοςελίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενθςίου (1epal-karpen.eyr.sch.gr) κα αναρτθκεί 
το πρακτικό αξιολόγθςθσ προςφορϊν. 

 
Για τα ςυμπράττοντα ςχολεία 

 
H Διευκφντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. 

Καρπενθςίου 
 

Ροδοκζα Ν. Καρφι 
 

Ο Διευκυντισ του Γυμν. – ΛΣ 
Ραπτόπουλου 

 
Κωνςταντίνοσ Παςςιάσ 

 
 
 
 

 


