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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 

Κρήτη – Βουκουρέστι και διαμονή.  

Ο Διευθυντής του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Π.Κ. ζητά την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος μεταξύ τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων για την κάλυψη της 

μετακίνησης εννέα ατόμων στην-πόλη Μπράιλα της Ρουμανίας. Η μετάβαση θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5-10-2019 ή τη Κυριακή 6-10-2019 και η επιστροφή είναι 

μετά από μία εβδομάδα, το Σάββατο 12-10-2019 ή τη Κυριακή 13-10-2019. Συνίσταται η 

διαμονή για ένα βράδυ στο Βουκουρέστι κατά την μετάβαση ή κατά την επιστροφή. Η 

μετακίνηση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ219 

Stimulating European Identity, Κωδικός: 2017-1-EL01-KA219-036330_1  και 

χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από αυτό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

Μετάβαση. 

Αναχώρηση το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 ή τη Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 από 

Ρέθυμνο για αεροδρόμιο Ηρακλείου ή Χανίων, μεταφορά με αεροπλάνο στο Βουκουρέστι 

και μεταφορά από το Βουκουρέστι στην Μπράιλα. 

Επιστροφή. 

Αναχώρηση το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 ή τη Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 από την 

Μπράιλα για Βουκουρέστι, μεταφορά από το Βουκουρέστι για Ηράκλειο ή Χανιά και 

μεταφορά από το αεροδρόμιο Χανίων ή Ηρακλείου για το Ρέθυμνο. 

Στην παραπάνω περίοδο πρέπει να προβλεφθεί μία διαμονή στο Βουκουρέστι όπου θα 

απαιτηθούν τρία τρίκλινα δωμάτια. 

 

ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται και να εξασφαλίζονται τα εξής: 

 Κατά τις μετακινήσεις, εκτός από τις χειραποσκευές του κάθε μέλους θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται και μία συνολικά βαλίτσα βάρους περίπου 20 κιλών (μία για όλο το 

γκρουπ). 



 Η διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, να μην υπάρχουν δηλαδή 

μεγάλες αναμονές. 

 Μεταφορές με σύγχρονα πιστοποιημένα λεωφορεία, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας περί σχολικών εκδρομών. 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

 Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα πάσης φύσεως έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. (Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία). 

 Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό 2.000 €).  

Για τις παραπάνω υπηρεσίες καλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία – 

γραφεία, να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου κλειστές προσφορές το αργότερο 

μέχρι και την Τετάρτη 11/9/2019 και ώρα 12:30 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να 

αποσταλούν και με email. 

Ζητείται το τελικό κόστος της εκδρομής, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α χωρίς 

άλλη άμεση ή έμμεση επιβάρυνση.  

Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως 

παραπάνω περιγράφονται και τις ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι 

σύμφωνες με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681) και τη σχετική νομοθεσία. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του 

ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε 

ισχύ και ότι το πρακτορείο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται με την Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681).  

Επιπλέον, το γραφείο που θα επιλεγεί να αναλάβει την εκτέλεση της εκδρομής 

υποχρεούται να προσκομίσει την προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), ώστε να 

είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 

11/9/2019 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου και οι ενδιαφερόμενοι 

θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. 

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου και της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου. 

Ρέθυμνο, 3-9-2019 

Ο Δ/ΝΤΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


