
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία 

4o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΗΛ: 25510 22616 

e-mail: mail@4epal-alexandr.evr.sch.gr 
Εκδρομή των μαθητών του 4oυ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά Γραφεία  

Αλεξανδρούπολη, 3 / 05 / 2022 
Αρ. Πρωτ.: 395/3-05-2022 

Θέμα: Προσφορά για  ΜΟΝΟήμερη  εκδρομή α τάξης 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης 

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε κλειστή προσφορά για την μονοήμερη εκδρομή μας έως τις 5 
Μαΐου  2022 και ώρα 11.00 στο γραφείο της Διευθύντριας  του σχολείου μας. 

Τόπος προορισμού:  Δράμα 

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής εκδρομής: 9 Μαΐου 2022 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: (72) Εβδομήντα δύο  

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών:   4 + 1 (αρχηγός)  

Μεταφορικό Μέσο: Δύο (2) Λεωφορεία 50  θέσεων  

Κατηγορία καταλύματος:  - 

 

Περίληψη του Προγράμματος της εκδρομής 

Αναχώρηση 8.30 το πρωί της Δευτέρας 09 Μαΐου 2022 από το 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης με  
προορισμό την Δράμα. Στις 16:00 επιβίβαση στο λεωφορείο με στάση στην πόλη της Ξάνθης και 
επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη.  

Τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) : ΝΑΙ 

Επιβάρυνση ανά μαθητή: ΝΑΙ 
Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του ταξιδιωτικού γραφείου για κατοχή του ειδικού σήματος 

λειτουργίας σε ισχύ:  ΝΑΙ 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή:  ΝΑΙ - και ασφάλεια ατυχημάτων 
 
Στην προσφορά σας πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Η δυνατότητα μικρών τροποποιήσεων από τον αρχηγό της εκδρομής με σκοπό την επίτευξη 
των εκπαιδευτικών-ψυχαγωγικών στόχων της εκδρομής. 

• Όποιες επιμέρους φορολογικές επιβαρύνσεις κατά τη μετακίνηση και διαμονή. 
• Ομαδική-ονομαστική ασφάλιση των μαθητών και των συνοδών και ιατροφαρμακευτική -

νοσοκομειακή περίθαλψη για κάθε μαθητή, συνοδό. 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία 

• Ασφάλιση αστικής ευθύνης των μαθητών και συνοδών. 
• Μαζί με την κλειστή προσφορά θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση για ύπαρξη ειδικού 

σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
• Μετά το πέρας της εκδρομής να δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά. 
• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή. 
• Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η κατηγορία 

καταλύματος, η σαφήνεια και η αναλυτική περιγραφή της κάθε προσφοράς, η εναρμόνισή 
της με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και η άριστη συνεργασία με τα σχολεία και η 
εμπειρία του ταξιδιωτικού γραφείου σε πολυήμερες εκδρομές. 

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας 

 
Η Διευθύντρια  

του 4ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης 
 

Καλαμάρη Βασιλική 
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