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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

             ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  ΣΤΟ  ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    Βούπερταλ 07.3.2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ                  Αριθμ. Πρωτ. :  76 

            Hesselnberg 70, 42285 Wuppertal 

Τηλ.:        0049-202-86778 

Fax :        0049-202-4784497                                                                Προς 

Ε-mail:     gymwupp@sch.gr                                    1. Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης Ντίσελντορφ 

Πληρ.:     Αθανάσιος Σπίνος                                             2. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ         
                                                                                     (μέσω της ιστοσελίδας του Συντ. Γραφείου)                                                                                        
  

 
 Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για 
τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο»  

Σχετικά: 1. ΦΕΚ456/τ.Β/13.02.2020 
                                    2. ΦΕΚ766/τ.Β/18.02.2022,αρ.1, πεδίο δραστηριότητας 7. 
 

Ο Αν. Διευθυντής του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βούπερταλ προσκαλεί ταξιδιωτικά 
γραφεία να καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με το όρθρο 14 της σχετικής υπουργικής 
απόφασης (1), για την πραγματοποίηση τετραήμερης  Εκπαιδευτικής  Επίσκεψης στο πλαίσιο 
του Αναλυτικού Προγράμματος των μαθητών της  Β΄ τάξης Λυκείου του σχολείου στο  
Στρασβούργο.   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις 
κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να λάβουν υπόψη να 
περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν τα εξής: 

 
1. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο από την Κυριακή 03/04/2022 – την 

Τετάρτη 06/04/2022 (4  μέρες - 3  διανυκτερεύσεις). Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από το 
σχολείο την Κυριακή στις 08:00 και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο μέρος την Τετάρτη  
μέχρι τις 22:00. 

2.  Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι  περίπου 28  μαθητές και  03  συνοδοί 
καθηγητές. 

3. Μεταφορικό μέσο/ Μετακίνηση: η μετακίνηση θα πραγματοποιείται με ένα (01) 
μισθωμένο λεωφορείο, το οποίο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα 
μετακινείται όλες τις ώρες σύμφωνα με τις υποδείξεις του και με βάση το πρόγραμμα.  Το 
λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα 
οδηγού, ελαστικά σε καλή κατάσταση, ζώνες ασφαλείας κλπ) ώστε να τηρούνται οι όροι 
ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Πρέπει να αναφέρεται  ο αριθμός 
θέσεων του λεωφορείου, η παλαιότητά του και άλλες προδιαγραφές καθώς  και ότι διαθέτει όλα 
τα απαραίτητα  δικαιολογητικά και δελτία καταλληλότητας 

4.  Κατάλυμα/Διαμονή : Σε ξενοδοχείο μέσα ή κοντά στην πόλη του Στρασβούργου, 3 ή 4  
αστέρων, με δωμάτια  κατά βάση τρίκλινα για τους μαθητές/τριες  και μονόκλινα  για τους 3 
συνοδούς καθηγητές. (Όλοι οι μαθητές/τριες και οι συνοδοί καθηγητές θα διανυκτερεύουν 
απαραιτήτως στο ίδιο ξενοδοχείο και κατά προτίμηση στον ίδιο όροφο ή το πολύ σε δύο 
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ορόφους). Να αναφέρεται η κατηγορία,  το όνομα του ξενοδοχείου και η απόστασή του από το 
κέντρο του Στρασβούργου . 

5. Λοιπές υπηρεσίες: Διατροφή : Καθημερινά Πρωινό σε μπουφέ.  
                                                   Επισκέψεις: Το πρόγραμμα της εκδρομής να περιλαμβάνει ενδεικτικά 
επίσκεψη στη Χαιδελβέργη, στο Κόμπλεντς, στο Κολμάρ και τα χωριά της Αλσατίας,  στο Baden-
Baden, επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο του Στρασβούργου, κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης 
και αν είναι εφικτό στην Στουτγκάρδη (μουσείο Μερσέντες). Επίσης, να προγραμματιστούν 
επισκέψεις σε  μουσεία και σε άλλα  αξιοθέατα που παρουσιάζουν εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. 
   Στον φάκελο της προσφοράς να υπάρχει  ένα προτεινόμενο πρόγραμμα μετακινήσεων και 
ξεναγήσεων. Το τελικό πρόγραμμα θα καταρτιστεί σε συνεργασία σχολείου και πρακτορείου μετά 
την υπογραφή του συμβολαίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της 
εκδρομής.  

6. Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία,  

7. Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 
καθηγητή και ειδικά για την περίπτωση νόσησης και καραντίνας λόγω Covid-19.   

8. Εξασφάλιση ότι θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον Covid-19. 
9. Αντιμετώπιση της περίπτωσης που για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω αστάθμητων  

παραγόντων δεν πραγματοποιηθεί η  εκδρομή στις ορισθείσες ημερομηνίες (π.χ. αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του σχολείου.  

10. Με την προσφορά απαραιτήτως θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα καταγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας (από τον ΕΟΤ  ή 
αντίστοιχο φορέα στη Γερμανία), που πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  

11.  Να προβλέπεται εκπρόσωπος  του τουριστικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής για τηλεφωνική επικοινωνία  και ξεναγός  όπου και όσο απαιτείται. 

12. Κάλυψη του κόστους των συνοδών εκπαιδευτικών με τη δωρεάν συμμετοχή τους. 
13.  Καταληκτική ημερομηνία που θα ισχύει η προσφορά του πρακτορείου χωρίς 

προσαυξήσεις. 
 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και λοιπών χρεώσεων), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και λοιπών χρεώσεων). Με το πέρας της εκδρομής θα δοθούν από το ταξιδιωτικό γραφείο οι 
νόμιμες ονομαστικές αποδείξεις με το τελικό ποσό για κάθε μαθητή 

 
Διαδικασία κατάθεσης προσφορών:  
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους ή με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία / κλειδωμένο αρχείο μέχρι τις 10:00 π.μ. την Δευτέρα  14/03/2022 στο Γυμνάσιο -
Λύκειο Βούπερταλ.  

Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου 
την ίδια μέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής που θα συσταθεί με πρόεδρο τον 
Διευθυντή. 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται 
σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

 
Αξιολόγηση προσφορών και επιλογή αναδόχου:  
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Για την  αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του 
σχολείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 14, παρ.2 της σχετικής(1). Η Επιτροπή έχει την 
αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την 
εκδρομή. Η επιλογή θα γίνει βάσει οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων των προσφορών. Κατά 
την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη α) το οικονομικό ύψος της προσφοράς, β) η ικανοποίηση των 
προδιαγραφών που θέτει η παρούσα προκήρυξη και γ) οι τυχόν ποιοτικές διαφοροποιήσεις – 
πρόσθετες  παροχές των προσφορών.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, γίνεται η τελική 
επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού 
(ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα προβλεπόμενα στο αρθρο 
14, παρ.3 της σχετικής (1). 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση που οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες των 

μαθητών, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να μην προβεί σε επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου. 
Επίσης, εφόσον δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών, το σχολείο 
διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή χωρίς επιβάρυνσή του. 

  
 
 

 
                                                                                     

                                                                                          Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

                                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΠΙΝΟΣ 

 

 
 


