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4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Ζηνοδότου 4
Τ.Κ.- Πόλη: 42132-ΤΡΙΚΑΛΑ
Πληροφορίες: Μαριάννα Αποστόλου
Τηλέφωνο: 2431022403
E-mail: mail@4lyk-trikal.tri.sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής
εκδρομής- Μετακίνησης.

  Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά
με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 1 ΣΧΟΛΕΙΟ  4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΘΗΝΑ
  ΑΠΟ 12/04/2022 ΕΩΣ 13/04/2022

 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εντός Ελλάδος, μαθητές από: 25 έως: 28
 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 3

 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ, ΠΡΟΣ και ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ηλικίας μέχρι δέκα ετών. Tο
λεωφορείο πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις
των μαθητών σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα ή σε
περίπτωση ξαφνικής αλλαγής του προγράμματος επισκέψεων
λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. Σε περίπτωση κάλυψης του
ωραρίου του οδηγού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να
υπάρχει διαθέσιμος αντικαταστάτης οδηγός, ώστε να μην
παρακωλύεται η υλοποίηση του προγράμματος ακόμα κι αν
υπάρχει μικρή παρέκκλιση του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος. Επίσης, θα υπάρχει ξεναγός στους τόπους
επισκέψεων (Ακρόπολη/ Μουσείο, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο) σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  Δίκλινα, Τρίκλινα δωμάτια (μια τιμή με πρωινό και μία με
ημιδιατροφή – μεσημεριανό γεύμα), μια διανυκτέρευση σε
ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων (να αναγράφεται η ακριβής επωνυμία
του ξενοδοχείου) εντός του κέντρου της πόλης της Αθήνας.
Μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.

 6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
 επίσκεψη χώρων κτλ.)

 1η ημέρα: Αναχώρηση: 12 ή 13 Απριλίου 2022 από Τρίκαλα στις
07:00 π.μ. Άφιξη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ξενάγηση
στο κέντρο της Αθήνας. Μεσημεριανό γεύμα. Κατάλυση στο
ξενοδοχείο. Βραδινή θεατρική παράσταση. Βραδινό γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Ξενάγηση στον Βράχο και το Μουσείο Ακρόπολης.
Μεσημεριανό γεύμα, αναχώρηση για Ίδρυμα Νιάρχος.
6:30 μ.μ.: Αναχώρηση για Τρίκαλα. Άφιξη στα Τρίκαλα στις 13 ή
14 Απριλίου στις 22:00 μ.μ.. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Το πρόγραμμα ενδέχεται
να τροποποιηθεί σε συνεργασία με το πρακτορείο.



 ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ  ΝΑΙ. Το σχετικό παραστατικό πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση

του Σχολείου με την προσφορά.
 8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 ΝΑΙ*. Το σχετικό συμβόλαιο πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση
του Σχολείου το αργότερο μια (01) ημέρα πριν την αναχώρηση.
* Σε περίπτωση μη μετάβασης μαθητών στην εκδρομή ή
μετάβασης περισσότερων μαθητών, το κόστος ανά μαθητή
για το λεωφορείο και την πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση
θα επιμεριστεί σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων
μαθητών. Το κόστος της μετακίνησης με το λεωφορείο και της
διαμονής ανά μαθήτρια/τή, ανεξάρτητα από τον αριθμό μαθητών
θα παραμείνει το ίδιο. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα σε
συνεργασία με το επιλεγμένο τουριστικό γραφείο να
τροποποιήσει τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής
λόγω σοβαρής αιτίας (καιρικές συνθήκες, κ.ά.). Όλοι οι
παραπάνω όροι καθώς και κάθε επιπλέον όρος, που θα
συμφωνηθεί. θα καταγραφούν στο συμφωνητικό που θα
συναφθεί μεταξύ του Σχολείου και του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
Για την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθεί υπ’ όψη η σχετική
νομοθεσία και η συνολική αρτιότητά της προσφοράς.

 9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που θα υπογραφεί με το
επιλεχθέν ταξιδιωτικό πρακτορείο θα προβλέπει εκτός των άλλων
και τη χρηματική εξόφληση της εκδρομής ως εξής: 20% του
συνολικού ποσού ως προκαταβολή με την υπογραφή της
σύμβασης 60% του συνολικού ποσού την ημέρα της αναχώρησης
20% του συνολικού ποσού με την ολοκλήρωση της εκδρομής και
μετά την επιστροφή των μαθητών στην Καρδίτσα υπό τον όρο ότι
τηρήθηκαν εκ μέρους του τουριστικού γραφείου όλες οι
δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

 10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  ΝΑΙ Ανάλυση κόστους ανά επιμέρους κατηγορία. Συνολική και
ανά μαθήτρια/τή για το κόστος Λεωφορείου, συνολική και ανά
μαθήτρια/τή για τη διαμονή, συνολική και ανά μαθήτρια/τή για
την πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση.

 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  ΝΑΙ
 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που θα υπογραφεί με

το επιλεχθέν ταξιδιωτικό πρακτορείο θα προβλέπει εκτός
των άλλων και τη χρηματική εξόφληση της εκδρομής ως εξής:
20% του συνολικού ποσού ως προκαταβολή με την υπογραφή της
σύμβασης 60% του συνολικού ποσού την ημέρα της αναχώρησης
20% του συνολικού ποσού με την ολοκλήρωση της εκδρομής και
μετά την επιστροφή των μαθητών/τριών στα Τρίκαλα υπό τον
όρο ότι τηρήθηκαν
εκ μέρους του τουριστικού γραφείου όλες οι δεσμεύσεις
που περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Επίσης, η
Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει
το διαγωνισμό και να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων
χρημάτων σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, εφόσον δεν
τηρηθούν οι προβλεπόμενοι όροι της σύμβασης εκ μέρους του
ταξιδιωτικού πρακτορείου. Επίσης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά
την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το
εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να
επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.
Τέλος:
1ον. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη
μετακίνηση, εφόσον δεν συμπληρωθεί
ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/μαθητριών (π.χ. λόγω γρίπης) ή
σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος.
2ον. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μαθητών κατά δύο
να μην υπάρξει αλλαγή στην τιμή.



3ον. Να επιστραφεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό σε περίπτωση
ακύρωσης της εκδρομής εξαιτίας του COVID ή άλλης έκτακτης
κατάστασης.

 13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο σχολείο
μας Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη
Δήλωση κατοχής ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ. Για όλα τα παραπάνω θα συνταχτεί ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» και του πρακτορείου που θα
επιλεγεί, στο οποίο θα προβλέπονται και οι όροι για την τήρηση
των συμφωνηθέντων
 Λήξη: Τετάρτη 30/03/2022, 24ωρη ώρα: 12:00

Η Δ/ντρια του Σχολείου

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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