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ενδιαφερόμενο 

 
 
Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4ημερη εκπαιδευτική 
εκδρομή σε Θεσσαλονίκη - Ξάνθη» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμόν 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (ΦΕΚ 681 
Β/06/03/2017) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Περί εκδρομών – εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημοσίων 

και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», 
σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή- 

μετακίνηση στα πλαίσια προγραμμάτων σχολικών Δραστηριοτήτων με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

1 Προορισμός Βόρειος Ελλάδα: Θεσσαλονίκη Ξάνθη 
Μια διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Ξάνθη. 

2 Ημερομηνία 
αναχώρησης  

Πέμπτη 19/4/2018 

3 Ημερομηνία 

επιστροφής   

Κυριακή 22/4/2018 

4 Τάξεις  

Προβλεπόμενος 
αριθμός 

Μαθητές   

Β΄ Γ΄ Γυμνασίου 

62 μαθητές  

5 Συνοδοί 6 καθηγητές 

6 Μεταφορικό 
μέσο  

Πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας σύμφωνα με τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, όχι 
διώροφο, στη διάθεση του σχολείου σε 24 βάση, με 

δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος αναλόγως των 
συνθηκών. 

7 Κατηγορία 
καταλύματος 
 

 Ξενοδοχείο 4* -5* με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) 
σε μπουφέ εντός των ξενοδοχείων.  

 Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής 

 Να μην βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω από 2 σχολεία 

 Μονόκλινα για συνοδούς 

 Δίκλινα – τρίκλινα για τους μαθητές/τριες, όχι ράντζα 

 Όλα τα δωμάτια στην ίδια πτέρυγα 

 Με επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα. 

 Ένα γεύμα επιπλέον στην επιστροφή οργανωμένο.  
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8 Λοιπές 
υπηρεσίες 

1. Αρχηγός- συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. 

2. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

3. Στην τιμή να περιλαμβάνονται το κόστος για όλες τις 
επισκέψεις και τα μουσεία που δεν είναι δωρεάν για 

σχολεία.  
4. Ασφάλεια αστικής ευνής και ταξιδιωτική κάλυψη. 
5. Ιατρική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή 

ατυχήματος. 

9 Ώρα 

αναχώρησης 
ώρα 
επιστροφής  

Ενδεικτικό 
πρόγραμμα 

1η μέρα Πέμπτη 19/4/2018 

6:30π.μ. συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου και 
αναχώρηση. Στάση σε Θερμοπύλες και Πλαταμώνα. 
Άφιξη στην Έδεσσα περιήγηση στους καταρράκτες. 

Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη, Περιήγηση σε Καμάρα, 
Ροτόντα, Λευκό Πύργο, Άγιο Δημητρό. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο. Έξοδος στην πόλη, επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
2η μέρα Παρασκευή 20/4/2018 

Πρωινό αναχώρηση για σπήλαιο Αλιστράτης. Συνέχεια 
προς το Δέλτα του Έβρου. Πορεία προς Ξάνθη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

3η μέρα Σάββατο 21/4/2018 
Πρωινό Αναχώρηση για Σουφλί. Περιήγηση στα εργοστάσια 

μετάξης Επίσκεψη στο δάσος της Δαδιάς- Λεύκινης 
Σουφλίου. Πορεία προς Ξάνθη. 
4η μέρα Κυριακή 22/4/2018 

Πρωινό αναχώρηση για Βεργίνα. Ξενάγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο. Φαγητό οργανωμένο. Επιστροφή στην 

Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
22:00 μ. μ. περίπου άφιξη στο σχολείο. 

8 Καταληκτική 

ημερομηνία, 
ώρα και τόπος 

υποβολής 
προσφορών  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο γραφείο του διευθυντή του 

3ου Γυμνασίου Περιστερίου μέχρι και την Παρασκευή στις 
23/3/2018,  στις 12 μ.μ. 

9 Ημερομηνία 
και ώρα 
ανοίγματος 

σφραγισμένων 
προσφορών  

Δευτέρα 26/3 στις 12 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή από 
επιτροπή που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 
Παρακαλούμε τα Τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες 

προδιαγραφές να καταθέσουν στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου 

σφραγισμένη προσφορά που θα περιλαμβάνει τα εξής:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του τουριστικού γραφείου ότι 

διαθέτει βεβαίωση συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την Λειτουργία 
του καθώς και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας αναφέροντας τον αριθμό του, το 
οποίο βρίσκεται σε ισχύ, και το οποίο είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο.  

2. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  



3. Πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών, που καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης με δυνατότητα επιστροφής σε περίπτωση ασθενείας ή 

ατυχήματος. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του τουριστικού γραφείου στην 

οποία να αναφέρεται ότι:  

«τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις μετακινήσεις  των 
μαθητών /τριών:  

α. βρίσκονται σε άριστη κατάσταση  
β. διαθέτουν πιστοποιητικό πρόσφατου ελέγχου ΚΤΕΟ 
γ. θα έχουν ελεγχθεί (τα οχήματα) και οι οδηγοί από τμήμα τροχαίας πριν 

από την προβλεπόμενη αποχώρηση». 
5. Προσφορά που θα περιλαμβάνει:  

 Αναφορά στις παραγράφους 1-8 των χαρακτηριστικών της μετακίνησης  

 Οικονομική προσφορά με:  

o Τελική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αλλά και με επιβάρυνση 
ανά μαθητή.  

o Αναφορά στη δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών 
o Χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται. 

Πληρωμή 

 Προκαταβολή 30% με την υπογραφή του συμβολαίου, 50% την ημέρα της 
αναχώρησης, 20% τρεις μέρες μετά την επιστροφή. Το ποσοστό 20% θα 

εκληφθεί ως ρήτρα, σε περίπτωση κακής ή πλημμελούς εκτέλεσης των 
συμφωνηθέντων όρων της εκδρομής.  

 Σε περίπτωση μη υλοποίησης της εκδρομής για λόγους που δεν οφείλονται 

στο σχολείο, η προκαταβολή επιστρέφεται.  

 Επίσης επιθυμούμε ρητά την επιστροφή των χρημάτων σε μαθητή /τρια 

στην περίπτωση που για λόγους, που αποδεικνύονται εγγράφως από τους 
καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας 

ματαιωθεί ή συμμετοχή του / της.  
 

Επισήμανση  
Η επιτροπή επιλογής του πρακτορείου δεν υποχρεούται να επιλέξει οπωσδήποτε 
την οικονομικότερη προσφορά, αλλά με κριτήριο  τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αφορούν στη μεταφορά, στο ξενοδοχείο, στον 
τρόπο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στην προηγούμενη εμπειρία του 

πρακτορείου στη φερεγγυότητα, αξιοπιστία, κτλ 
 
        

       Ο Διευθυντής του σχολείου. 
         
        Πέτρος Κανέλλος 


