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Θζμα:  Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για τη διοργάνωςη εκδρομήσ - μετακίνηςησ 

μαθητών και εκπαιδευτικών του 3ου ΓΕΛ Αλίμου ςτη Θεςςαλονίκη και ςτο Βόλο. 

 

                    Σο χολείο μασ προτίθεται να διοργανϊςει πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηςη 

μαθητϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο του άρθρου 2 τησ εγκυκλίου με αριθμό 33120/ΓΔ4 – 

Φ.Ε.Κ 681 τ. Β'/ 6-03-2017. Καλοφμε, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ εν λόγω εγκυκλίου, τα 

ενδιαφερόμενα τουριςτικά γραφεία να καταθζςουν ςτο χολείο μασ  μζχρι την Σετάρτη 13 

Νοεμβρίου 2019 και ϊρα 13:00, κλειςτζσ οικονομικζσ προςφορζσ ςτισ οποίεσ θα αναγράφεται 

η ςυνολική τιμή του ταξιδιοφ (με το ΦΠΑ) και η επιβάρυνςη ανά μαθητή. 

      

τοιχεία και προδιαγραφζσ: 

1. Προοριςμόσ: Θεςςαλονίκη-Βόλοσ 

2. Αναχϊρηςη για τη Θεςςαλονίκη ςτισ 9-12-2019 και επιςτροφή ςτισ 13-12-2019. Δφο 

(2) διανυκτερεφςεισ ςτη Θεςςαλονίκη και δφο (2) ςτο Βόλο. 

3. Προβλεπόμενοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων: περίπου 52 μαθητζσ και 4 ςυνοδοί 

καθηγητζσ.  

4. Μεταφορικό μζςο: τουριςτικό λεωφορείο (με όλεσ τισ ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ και ζμπειρο οδηγό).        

Αναχώρηςη από το ςχολείο (Δωδεκανήςου 12, Άλιμοσ):  ςτισ 07.00.  –  Άφιξη ςτο 

ςχολείο: ςτισ 21.00 (περίπου) 

5. Ξενοδοχεία 5* ή 4*, με ημιδιατροφή (κατά προτίμηςη ςε μπουφζ). Για τουσ μαθητζσ 

δωμάτια τρίκλινα ή δίκλινα, και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ καθηγητζσ (απαραίτητα 

να επιςυνάπτεται βεβαίωςη του ξενοδοχείου για την διαθεςιμότητα των δωματίων). 

6. Εκδρομζσ: Ξενάγηςη ςτη Βεργίνα, Λίμνη Κερκίνησ- Οχυρά Ροφπελ, πόλη Θεςςαλονίκησ. 

Επίςησ, ξενάγηςη ςτην πόλη του Βόλου, επίςκεψη ςτην Πορταριά-Μακρυνίτςα και 

επίςκεψη ςτισ Μηλιζσ. 

7. υμβόλαιο ομαδικήσ και ατομικήσ αςφάλιςησ όλων των μετακινοφμενων μαθητϊν και 

εκπαιδευτικϊν. 



8. Αςφάλιςη Ευθφνησ Διοργανωτή και πρόςθετη αςφάλιςη κάλυψησ εξόδων ςε 

περίπτωςη ατυχήματοσ ή αςθενείασ. 

9. υνοδόσ ιατρόσ καθ’ όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ. 

10. Τπεφθυνη δήλωςη του τουριςτικοφ γραφείου, ότι διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ 

που βρίςκεται ςε ιςχφ καθϊσ και επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςήματοσ. 

11. Αλλαγή ζπειτα από ςυμφωνία των προβλεπομζνων ημερομηνιϊν και επιςτροφή όλων 

των χρημάτων ςε περίπτωςη μη πραγματοποίηςησ του ταξιδίου λόγω ανωτζρασ βίασ 

(φυςικήσ καταςτροφήσ, κ. λ. π.). 

12.  Θα ςυνεκτιμηθεί η προςφορά δωρεάν ειςιτηρίων για τουσ μαθητζσ που ζχουν 

οικονομική δυςχζρεια.  

13. Για την επιλογή εςτιατορίων και πιθανϊν χϊρων ψυχαγωγίασ, υπεφθυνοι θα είναι 

μόνο ο Αρχηγόσ και οι ςυνοδοί Καθηγητζσ. 

14.  Σο χολείο θα καταβάλει το 70% του ςυνολικοφ κόςτουσ τησ εκδρομήσ ζωσ την ημζρα  

αναχϊρηςησ και το υπόλοιπο 30% με την λήξη τησ εκδρομήσ, εφόςον τηρηθοφν όλοι οι  

προβλεπόμενοι όροι του ςυμβολαίου που θα υπογραφεί μεταξφ χολείου -

Πρακτορείου. 

 

ΠΡΟΟΧΗ  

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν θα ανοιχτοφν μετά τη λήξη τησ καθοριςμζνησ 

προθεςμίασ ενϊπιον τησ Επιτροπήσ που ζχει ςυγκροτηθεί για το ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. Ο διαγωνιςμόσ είναι κατά βάςη μειοδοτικόσ, αλλά θα ςυνυπολογιςτοφν 

και ποιοτικά κριτήρια ϊςτε να διαςφαλιςτεί η επιτυχήσ και αςφαλήσ διεξαγωγή τησ εκδρομήσ.  

Ζτςι η επιτροπή αξιολόγηςησ των προςφορϊν θα λάβει υπ' όψιν τησ τόςο την ποιότητα όςο 

και το εφροσ των προςφερόμενων υπηρεςιϊν.  

Η νόμιμη επιτροπή αξιολόγηςησ πζραν τησ τιμήσ ςυνεκτιμά την ποιότητα των παροχϊν ( π.χ. 

ξενοδοχείων, μζςων μεταφοράσ) και την αξιοπιςτία του πρακτορείου. Θα ελεγχθεί η κράτηςη 

των δωματίων μετά την αξιολόγηςη. Δεν θα γίνει δεκτή καμιά προςφορά που δεν θα πληροί 

τισ προδιαγραφζσ του χολείου.  

Σο Σουριςτικό Γραφείο το οποίο θα επιλεγεί για την διοργάνωςη τησ εκδρομήσ θα ειδοποιηθεί 

άμεςα τηλεφωνικά από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ, αμζςωσ μετά τη ςφνταξη του ςχετικοφ 

Πρακτικοφ Επιλογήσ.  

Τποβολή ενςτάςεωσ κατά τησ επιλογήσ μπορεί να γίνει εντόσ τριϊν ημερϊν από την ανάρτηςη 

του πρακτικοφ επιλογήσ, από τουσ ζχοντεσ ζννομο ςυμφζρον.   

Οι παραπάνω όροι υπόκεινται ςε αναπροςαρμογή ςε περίπτωςη αλλαγήσ του υφιςτάμενου 

Νομικοφ πλαιςίου από το Τ.ΠΑΙ.Θ. 
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