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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήμερης 

εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριών της Α΄ Τάξης Λυκείου του Ελληνικού 

Γυμνασίου - Λυκείου Ντύσσελντορφ στο Βερολίνο 

 

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου - Λυκείου Ντύσσελντορφ διοργανώνει την εκπαιδευτική 

εκδρομή της Α΄ Λυκείου στο Βερολίνο στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων του 

Αναλυτικού Προγράμματος σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 

681/τ.Β’/06-03-2017) άρθρο 3 παράγραφο 2.  

Η εκδρομή είναι τριήμερη με δύο (2) διανυκτερεύσεις και θα πραγματοποιηθεί από 

την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 έως  Τρίτη 24 Μαρτίου 2020. 

Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 

ποιοτικά κριτήρια και  

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

ταξιδιωτικά γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να 

καταθέσουν προσφορά. Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει : 

• Να είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017. 
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• Να κατατεθούν ή να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (κλειδωμένο αρχείο) στο Γυμνάσιο 

- Λύκειο Ντύσσελντορφ μέχρι και την Πέμπτη 12/12/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. 

• Να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει 

το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

• Να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω στοιχεία και 

απαιτήσεις : 

1. Αεροδρόμιο αναχώρησης – άφιξης με απευθείας πτήσεις : Διεθνές Αεροδρόμιο 

Ντύσσελντορφ. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:  

33 μαθητές/-τριες και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί. 

2. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο κέντρο του Βερολίνου σε ξενοδοχείο 3 ή 4 

αστέρων με πρωινό (ή και ημιδιατροφή) σε μονόκλινα δωμάτια για τους/τις 

συνοδούς εκπαιδευτικούς και δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους/τις 

μαθητές/τριες.  

3. Ξενάγηση στα βασικά αξιοθέατα της πόλης. Το τελικό πρόγραμμα της 

εκδρομής θα καταρτιστεί σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο μετά την 

υπογραφή του συμβολαίου. 

4. Μετάβαση με μισθωμένο λεωφορείο από το ξενοδοχείο προς στο αεροδρόμιο 

και αντιστρόφως. Το λεωφορείο που θα διατεθεί για τις μετακινήσεις να 

διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική νομοθεσία 

προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλόλητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ.) καθώς 

και τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, 

έμπειρο οδηγό κλπ.). 

5. Εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής για 

τηλεφωνική επικοινωνία και ξεναγό όπου και για όσο απαιτείται.  

6. Την κάλυψη του κόστους των συνοδών εκπαιδευτικών με τη δωρεάν 

συμμετοχή τους. 

7. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως 

ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει 

τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών.  

8. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που λόγω αστάθμητων παραγόντων δε θα 

πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες (π.χ. αντίξοες 

καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλπ.) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή 

όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 

Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή της μετακίνησης, 

καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

λοιπές χρεώσεις (ΦΠΑ, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, κλπ.). Με την 

ολοκλήρωση της εκδρομής θα δοθούν για κάθε μαθητή/τρια νόμιμες ονομαστικές 

αποδείξεις στις οποίες θα αναγράφεται το τελικό ποσό.  



Σημειώνεται ότι εφόσον δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών, το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη 

μετακίνηση.  

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους με βάση ποιοτικά και 

οικονομικά κριτήρια θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη 12 

/12/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης του του Γυμνασίου - 

Λυκείου Ντύσσελντορφ.  

 

  

                                                                             Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

                                                                             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ 


