
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΤ 5ΟΤ 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΕΡΙΝΗ» 

Η Διευκφντρια του 5ου γυμναςίου Νζασ μφρνησ  ηθτά τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 

με κατάκεςθ κλειςτϊν προςφορϊν από τουριςτικά γραφεία, για τθ διοργάνωςθ 4ημερησ 

εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ ςτθν Κατερίνθ, από 15 Μαρτίου 2018 ζωσ 18 Μαρίου 2018, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017) με 

κζμα εκδρομζσ – εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολείων 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ και ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

 Προοριςμόσ: ΚΑΣΕΡΙΝΗ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΕΡΙΝΗ  

 Αναχϊρηςη: 15/03/2018 (πρωί) και επιςτροφή: 18/03/2018 (βράδυ)  

 Αριθμόσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν (εκτιμϊμενοσ):  55 

 Αριθμόσ ςυνοδϊν καθηγητϊν/-τριϊν: 04 

 Μεταφορικό μζςο: Αναχϊρθςθ από το ςχολείο και επιςτροφι ςε αυτό με τουριςτικά 

λεωφορεία (ποφλμαν) ςφγχρονων προδιαγραφϊν (όχι διϊροφα), που να πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ των μακθτϊν όπωσ, άδεια κυκλοφορίασ, δελτίο 

καταλλθλότθτασ, ΚΣΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ, κ.λπ. (βάςει τθσ κείμενθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ), με ζμπειρουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ, τα οποία κα βρίςκονται διαρκϊσ και 

αποκλειςτικά ςτθ διάκεςθ του χολείου για όλεσ τισ μετακινιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδρομισ και για τισ βραδινζσ (μετά τθν 22:00) μετακινιςεισ για διαςκζδαςθ, χωρίσ 

επιπλζον χρζωςθ. 

Νζα μφρνθ, 05 / 02 / 2018 

Αρ. Πρωτ.: 74 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Δϋ ΑΘΗΝΑ 

 

5ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ) 

ΠΡΟ: Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δϋ Ακινασ 

(Προσ ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Δ/νςθσ) 

 

Σαχ. Δ/νςη: Αγνϊςτων Μαρτφρων 1 

Σ.Κ.-Πόλη: 17122  

Πληροφορίεσ: Μαλλιάρα Πηνελόπη 

Σηλζφωνα: 2109321935 

Σηλεομοιοτυπία: 2109321935 

Ηλεκτρ. Διεφθ.: mail@5gym-n-smyrn.att.sch.gr 



 Διαμονή: τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο πζντε (5) αςτζρων ςτη Κατερίνη – 

παραλία Κατερίνησ, ςε τρίκλινα δωμάτια κατά βάςθ για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για 

τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ ςτθν ίδια πτζρυγα ι ςτον ίδιο όροφο. Όλα τα δωμάτια πρζπει 

να είναι ποιοτικϊσ τα ίδια και να προςφζρουν τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ. Σο ξενοδοχείο να 

πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθ ςωςτι και αςφαλι διαμονι (κανόνεσ 

αςφαλείασ, κζρμανςθ, ηεςτό νερό, κ.λπ.) και να λειτουργεί όλο το χρόνο. Όλοι οι 

κοινόχρθςτοι χϊροι του ξενοδοχείου να είναι ςτθ διάκεςθ του ςχολείου. Επίςθσ, να 

υπάρχει θ δυνατότθτα διαςκζδαςθσ των μακθτϊν μζςα ςε αυτό, ςε διαμορφωμζνο 

χϊρο. 

Να αναφερκεί το όνομα του ξενοδοχείου και να επιςυναφκεί φωτογραφικό και άλλο 

πλθροφοριακό υλικό. Θα ερευνθκεί θ κράτθςθ των δωματίων, κατά τθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν και τυχοφςα αρνθτικι απάντθςθ του ξενοδοχείου αποτελεί επαρκι λόγο 

αποκλειςμοφ του ταξιδιωτικοφ πρακτορείου από τθν ανάλθψθ τθσ εκδρομισ. 

 Διατροφή: τρία (3) πρωινά (αμερικάνικου τφπου) και τρία (3) δείπνα όλα εντόσ του 

ξενοδοχείου ςε πλοφςιο και απεριόριςτο μπουφζ.  

 Ζμπειροσ ςυνοδόσ του ταξιδιωτικοφ πρακτορείου κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ, 

αποκλειςτικά για τθν δικι μασ εκδρομι. 

 Εκδρομζσ - Επιςκζψεισ : ΔΙΟΝ, ΒΕΡΓΙΝΑ, ΖΔΕΑ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟ κλπ. (το τελικό 

πρόγραμμα κα κακοριςτεί  από το ςχολείο )  

 Ξενάγηςη ςτθν Βεργίνα 

 Αςφάλεια για τουσ μακθτζσ και τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ: α) Τποχρεωτικι «Αςφάλιςθ 

Αςτικισ Ευκφνθσ», ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και β) πρόςκετθ αςφάλιςθ 

κάλυψθσ όλων των εξόδων μεταφοράσ και πλιρουσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ 

ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

 Παρουςία ζμπειρου ιατροφ κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ μασ ςτο ξενοδοχείο.  

 Κόςτοσ:  Να αναγράφεται το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά 

μακθτι περιλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 

τισ προςφορζσ να αναφζρονται, αν ςτθν προτεινόμενθ τιμι περιλαμβάνονται 

ξεναγιςεισ, είςοδοι ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, αξιοκζατα, μουςεία κ.τ.λ. 

 Σρόποσ πληρωμήσ: Σθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό) 

κα καταβλθκεί ωσ προκαταβολι το 25% του ςυνολικοφ ποςοφ, το υπόλοιπο ποςό ζωσ 

το 80% του ςυνολικοφ πόςου κα καταβλθκεί πριν τθν αναχϊρθςθ. Η τελευταία δόςθ 

του υπόλοιπου πόςου  20%  κα καταβλθκεί αμζςωσ μετά τθν επιςτροφι και ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν καλι εκτζλεςθ τθσ εκδρομισ, ωσ ποινικι ριτρα. 
 

Επιπλζον επιςημαίνονται τα εξήσ:  

Με κάκε προςφορά πρζπει να κατατίκενται απαραίτθτα από το ταξιδιωτικό γραφείο:   

α) Τπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει «ειδικό ςιμα λειτουργίασ» το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ 

κακϊσ και επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςιματοσ  



β) Βεβαίωςθ για τθν αςφαλι μετακίνθςθ των μακθτϊν 

γ) Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το τουριςτικό γραφείο αποδζχεται αλλαγι, κατόπιν ςυμφωνίασ, 

τθσ προβλεπόμενθσ θμερομθνίασ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ κακϊσ και επιςτροφισ 

όλων των χρθμάτων ςτθν περίπτωςθ μθ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ λόγω ανωτζρασ 

βίασ (π.χ. Φυςικζσ καταςτροφζσ, εκλογζσ κλπ) ι μθ ζγκριςθσ τθσ εκδρομισ   

Σα τουριςτικά γραφεία που ενδιαφζρονται για τθν διοργάνωςθ τθσ εκδρομισ 

παρακαλοφνται να κατακζςουν τισ οικονομικζσ τουσ προςφορζσ, ςε κλειςτό φάκελο και με 

επιςυναπτόμενα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ, δια του 

εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου τουσ ι μζςω υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ – courier  

(ταχ. Διεφκυνςθ: Αγνϊςτων Μαρτφρων 1, Ν. μφρνθ, Σ.Κ. 17122) μζχρι την 12/02/ 2018 και 

ϊρα 12:30 μμ. 

Όλεσ οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν και κα αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι του 

ςχολείου, όπωσ προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, τθν Δευτζρα, 12/02/ 2018 και 

ϊρα 13:00 μμ. 

Ο διαγωνιςμόσ είναι κατά βάςθ μειοδοτικόσ, αλλά κα ςυνυπολογιςτοφν και ποιοτικά 

κριτιρια ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επιτυχισ και αςφαλισ διεξαγωγι τθσ εκδρομισ. Η 

επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα λάβει υπ’ όψιν τθσ τθν ποιότθτα και το εφροσ 

των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το 

τουριςτικό γραφείο που μειοδοτεί.  

Η μθ πλθρότθτα του κλειςτοφ φακζλου τθσ οικονομικισ προςφοράσ, θ μθ επιβεβαίωςθ των 

δωματίων από το προτεινόμενο ξενοδοχείο και θ μθ υποβολι όλων των παραπάνω 

απαραίτθτων εγγράφων, αποτελεί επαρκι λόγο απόρριψθσ του υποψθφίου αναδόχου. 

Σο ταξιδιωτικό γραφείο που κα επιλεγεί για τθ διοργάνωςθ τθσ εκδρομισ κα ειδοποιθκεί 

τθλεφωνικά αμζςωσ μετά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ και τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία κα ενθμερωκοφν με θλεκτρονικό μινυμα (email). Σο 

πρακτικό επιλογισ του πρακτορείου κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. 

Ενςτάςεισ μποροφν να υποβλθκοφν εγγράφωσ εντόσ 2 θμερϊν από τθ ςφνταξθ του 

πρακτικοφ επιλογισ, ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ.  

ΗΜΕΙΩΕΙ 

• Σο χολείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν επιςτροφι όλου του ποςοφ 

προκαταβολισ ι ςε ςυνεργαςία με το επιλεγόμενο τουριςτικό πρακτορείο τθν τροποποίθςθ 

των κακοριςμζνων θμερομθνιϊν πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ λόγω ανωτζρασ βίασ.  

• Σο ςχολείο με τθν κατακφρωςθ δε δεςμεφεται να πραγματοποιιςει τθν εκδρομι, εφόςον 

δεν ςυμπλθρωκεί ο προβλεπόμενοσ αναγκαίοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν.  

Η Διευθύντρια 

 

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ 


