
 

 

  

  

 

 

  

 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ηο πλαίζιο ηος ΦΔΚ 681/6-3-2017 (Εκδρομές - μεηακινήζεις μαθηηών Δημοζίων και 

Ιδιωηικών ζχολείων), δηνξγαλώλεηαη πεληαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κε 2 ιεσθνξεία, ηεο Γ΄ 

ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ζε Θεζζαινλίθε θαη γύξσ πεξηνρέο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από Γεςηέπα 

10-12-2018 έωρ Παπαζκεςή 14-12-2018. Η εθδξνκή ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό 
Λύθεην Λεβηδίνπ. ηελ εθδξνκή ε νπνία ζα γίλεη κε βάζε ην πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί, ζα 

ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 73 μαθηηέρ και 4 ζςνοδοί καθηγηηέρ από ην 3o Γεληθό ΛύθεηνΣξίπνιεο  

θαη 13 μαθηηέρ και 2 ζςνοδοί καθηγηηέρ από ην Γεληθό Λύθεην Λεβηδίνπ (ύλνιν 86 καζεηέο 
θαη 6 πλνδνί Καζεγεηέο) ζα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα πέληε εκεξώλ (ηέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο 
ζε μελνδνρείν). Γηα ην ζθνπό απηό ην  3ν Γεληθό Λύθεην Σξίπνιεο  πξνθεξύζζεη πξόρεηξν 
δηαγσληζκό κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 

Α. Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ:  
 

Γεςηέπα 10-12-2018  
Αλαρώξεζε από Λεβίδη 6:00πκ θαη από Σξίπνιε ζηηο 6:30πκ γηα Αζήλα – Λακία κε δύν 
ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ. Άθημε ζην Βόιν πεξίπνπ 14:00κκ ζηάζε γηα θαγεηό μεθνύξαζε. 
Αλαρώξεζε ζηηο 16:30κκ πεξίπνπ γηα Θεζζαινλίθε – Άθημε –ηαθηνπνίεζε ζην Ξελνδνρείν. 
Γείπλν - λπρηεξηλή πεξηήγεζε ζην Κέληξν ηεο πόιεο. 
 

Σπίηη 11-12-2018  
 Αλαρώξεζε γηα Βεξγίλα-επίζθεςε ζε Βαζηιηθνύο Σάθνπο. Αλαρώξεζε γηα Παλαγία νπκειά 
θαη Βέξνηα γηα κεζεκεξηαλό θαγεηό. Αλαρώξεζε γηα Έδεζζα (Καηαξξάθηεο) θαη κεηά γηα 
Θεζζαινλίθε – άθημε, μεθνύξαζε. Γείπλν- Νπρηεξηλή πεξηήγεζε ζηελ πόιε.  
 

Σεηάπηη  12-12-2018   
 Αλαρώξεζε γηα Ορπξά Ρνύπει- Ξελάγεζε ζηα Ορπξά. Αλαρώξεζε γηα πήιαηα Αιηζηξάηεο 
Γεύκα. Αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε 
 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ &  

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

Σρίπολη    30/10/2018 

Αριθ. Πρωτ:1101 
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Πέμπηη 13-12-2018  
Πεξηήγεζε ζε Αμηνζέαηα-Μνπζεία-Παλεπηζηήκην ζηελ  Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Γεύκα. Διεύζεξν 
απόγεπκα. Νπρηεξηλή έμνδνο γηα Απνραηξεηηζηήξην Γείπλν.  
 

Παπαζκεςή 14-12-2018  
Αλαρώξεζε γηα Κάζηξν Πιαηακώλα –μελάγεζε. Αλαρώξεζε γηα Λακία – Γεύκα. Αλαρώξεζε γηα 
Αζήλα- Κόξηλζν- Σξίπνιε κε ελδηάκεζε ζηάζε γηα θαθέ. Άθημε ζηελ Σξίπνιε πεξίπνπ 21:30κκ.θαη 
Λεβίδη πεξίπνπ 22:00κκ  
 
   Σν Πξόγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο όζνλ αθνξά ηηο 
κεηαθηλήζεηο ζηε Θεζζαινλίθε – γύξσ πεξηνρέο. 
   Οη ελδηαθεξόκελνη (εθπξόζσπνη ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ) κπνξνύλ λα δεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ 2710222019 από ηηο 08:00 έσο 14:00.  

Β. Πποϋποθέζειρ πος ππέπει να πληπούνηαι:  

1. Σα ιεσθνξεία με δύο οδηγούρ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο, ζηηο πεξηεγήζεηο- μελαγήζεηο, όζν θαη ζηηο λπθηεξηλέο εμνξκήζεηο ηνπο.  

2. Η δηακνλή ησλ καζεηώλ (ηέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο) ζα γίλεη ζε μελνδνρείν μέζα ζηην πόλη 

ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπιάρηζηνλ 3* ε 4*(ραξαθηεξηζκέλν επηζήκσο από ηνλ ΔΟΣ), ζε δσκάηηα  
δίθιηλα θαη ηξίθιηλα θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο κε κπάλην ή ληνπο.  

3. ε όια ηα κέιε ηεο εθδξνκήο ζα πξνζθέξεηαη πξσηλό ζε κπνπθέ θαζώο θαη έλα γεύκα  ζε 

κπνπθέ (Γείπλν ή Γεύκα αλάινγα κε ην Πξόγξακκα ).  

4. Όια ηα κέιε ηεο εθδξνκήο ζα κείλνπλ ζην ίδην μελνδνρείν θαη δελ ζα επηηξαπεί ν ρσξηζκόο 

ηνπο ζε δπν μελνδνρεία αλεμάξηεηα αλ απηά είλαη δίπια.  

5. Σα μελνδνρεία ηα νπνία ζα πξνηαζνύλ, έλα ή πεξηζζόηεξα, ππέπει να αναθέπονηαι ονο-

μαζηικά.  

6. Γέθα κέξεο κεηά ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ν κεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θέξεη ΓΡΑΠΣΗ επηβεβαίσζε ηνπ μελνδνρείνπ όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό δσκαηίσλ 
(κνλόθιηλα, δίθιηλα, ηξίθιηλα ) ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηε δηακνλή απνθιεηζηηθά θαη 
νλνκαζηηθά ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο.  

7. Μηα εβδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε λα έρνπκε ηνπο αξηζκνύο ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδν-

ρείνπ ώζηε λα γίλεη ε θαηαλνκή ησλ καζεηώλ.(Να μέξεη ν θάζε καζεηήο ην δσκάηην πνπ ζα 
κείλεη).  

8. Αλ δελ ηθαλνπνηεζνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαγξάθνπο (6 θαη 7) ηεο παξνύζεο 

πξνθήξπμεο ζα θιηζεί ν ακέζσο επόκελνο κεηνδόηεο.  

9. Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν, καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην ζρνιείν γηα λα 

αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη απαξαηηήησο ππεύζπλε 

δήισζε όηη δηαζέηεη Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

10. Πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαηηήησο ζην ιεσθνξείν ην πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 13 

Ν.711/77 δειηίν απνγξαθήο θαη ην δειηίν ηερληθνύ ειέγρνπ από ην νηθείν ΚΣΔΟ θαζώο επίζεο 
λα δηαζέηεη θιηκαηηζκό , κνπζηθή, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, θαξκαθείν, δώλεο αζθαιείαο θαη 
λα πιεξνί ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο θπθινθνξίαο . Δπηζεκαίλεηαη όηη πξνηηκάηαη ιεσθνξείν κε 
λεόηεξε άδεηα θπθινθνξίαο. 

11. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ζε 
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο.  

12. Από ηη ζςνολική αξία ηηρ εκδπομήρ ηο 20% θα παπακπαηηθεί ζαν εγγύηζη ακπιβούρ 

εκηέλεζήρ ηηρ και θα αποδοθεί μεηά ηην επιζηποθή ηος ζσολείος από ηην εκδπομή.  

13. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ην θόζηνο αλά 

καζεηή καδί κε ην Φ.Π.Α.. Θα δηεπθξηλίδεηαη επίζεο ην θόζηνο αλά καζεηή κε γεύκα (εθηόο ηνπ 
πξσηλνύ) θαη άλεπ γεύκαηνο.    

14. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα πνηνηηθά, αζθάιεηαο θαη 



 

νξγάλσζεο ηεο εθδξνκήο θαη νηθνλνκηθά, ηηκή αλά καζεηή.  
 
Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 

κέρξη ηε  Γεςηέπα 5-11-2018 και ώπα 13:00, ζε θιεηζηνύο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο 
ή κε ζθξαγίδα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά γηα ηελ πελζήκεξε 
εθδξνκή ηεο Γ’ Λπθείνπ ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Σξίπνιεο θαη ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Λεβηδίνπ». 
Εκπρόθεζμες προζθορές δε θα γίνοσν δεκηές.  
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ, ζα αλνηρζνύλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ ζρνιείνπ, ηη Γεςηέπα 5-11-2018 θαη ώξα 13:30.  
Όιεο νη πξνζθνξέο θαζώο θαη ε επηιεγείζα ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 
5-11-2018 κεηά ηελ αμηνιόγεζή ηνπο από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ.  
Διεσκρινίζεηαι όηι δε θα γίνοσν δεκηές ανηιπροζθορές μεηά ηην αποζθράγιζη ηων 

προζθορών.  
Δλζηάζεηο θαηά ηεο επηινγήο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηηο 8 -11-2018 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00πκ.  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθυντήσ 

 
 

Μακρήσ  Κωνςταντίνοσ 


