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ΠΡΟΣ 
Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 
Διεύθυνσης) 

 
 
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για 
2ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου Συκεών  στα  Μετέωρα - Τρίκαλα – Πύλη 
– Ελάτη » 

 
Το 3ο Γυμνάσιο Συκεών  προκηρύσσει διαγωνισμό, σύμφωνα µε την Υπουργική Απόφαση με αρ. 
πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456τ.Β’/2020), για την κατάθεση κλειστών προσφορών από τα 
ενδιαφερόμενα τουριστικά – ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία διαθέτουν ισχύουσα άδεια 
λειτουργίας από τον ΕΟΤ, σχετικά με 2ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Μετέωρα  – Τρίκαλα – 
Πύλη - Ελάτη. 

 
Στοιχεία εκδρομής: 

 

1. Τόπος προορισμού: Μετέωρα – Τρίκαλα – Πύλη – Ελάτη. 
2. Διάρκεια εκδρομής: Ημέρες: 2 (Διανυκτερεύσεις: 1) 
3. Ημερομηνίες : 5/5/2022 – 6/5/2022 

Εναλλακτική ημερομηνία: 9- 10/5/2022 
4. Τρόπος μετάβασης-επιστροφής: Τουριστικό λεωφορείο 
5. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 72  ( + 4 )  
6. Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5  

7. Υπηρεσίες φιλοξενίας 

ΔΙΑΜΟΝΗ 
 Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων μέσα στην πόλη των Τρικάλων  
 Θέση δωματίων: Κατά προτίμηση σε συνεχόμενους ορόφους που θα καλύπτονται 

αποκλειστικά από τους μαθητές μας. 
 Δωμάτια μαθητών: Τρίκλινα 
 Δωμάτια καθηγητών: Μονόκλινα 
 Έλεγχος δωματίων για την καταγραφή ζημιών πριν και μετά την εγκατάσταση των μαθητών 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Πρωινό σε μπουφέ 

 
Περιληπτικό πρόγραμμα εκδρομής 
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Μετέωρα – Καλαμπάκα – Τρίκαλα .Διανυκτέρευση 
2η ημέρα: Τρίκαλα – Πύλη – Ελάτη-  Θεσσαλονίκη 



Απαραίτητοι όροι 
 

- Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

- Ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 
συνοδού καθηγητή. 

- Λεωφορείο σύγχρονο σε άρτια κατάσταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που να 
πληροί  τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών (βάσει της κείμενης 
σχετικής νομοθεσίας), κλιματιζόμενο, με έμπειρο οδηγό, διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής . 

- Το πλήρες πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι της εκδρομής θα συμπεριληφθούν στο 
ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί με το Τουριστικό Πρακτορείο που θα επιλεγεί. 

-  
- Συνοδός εκπρόσωπος του πρακτορείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 
- Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και ότι 

βρίσκεται σε ισχύ. 
 
- Δωρεάν συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  
 
- Να υπάρχει πρόβλεψη για μαθητή που θα νοσήσει από covid-19. 

Οικονομικά στοιχεία 
 

- Στο κείμενο της προσφοράς να καταγράφεται ρητά η συνολική τιμή της μετακίνησης με 
ΦΠΑ, με όλους τους απαιτούμενους κατά περίπτωση φόρους. 

- Οι αναλυτικοί όροι της εκπαιδευτικής επίσκεψης και τα αποδεικτικά έγγραφα για τις 
ανωτέρω περιγραφόμενες παροχές θα συμπεριληφθούν στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα 
υπογραφεί με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί. 

- Θα δοθεί προκαταβολή το 20% του κόστους της εκδρομής, το 60% σε μία δόση για την οποία 
θα γίνει σχετική συμφωνία και το 20% του κόστους της εκδρομής (ως ποινική ρήτρα), θα 
δοθεί δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της εκδρομής, εφ’ όσον δεν υπάρξουν 
προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Η τιμή που θα συμφωνηθεί κατά την 
υπογραφή του συμβολαίου, να ισχύσει μέχρι την τέλεση της εκδρομής. 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά μέχρι 
την Πέμπτη 07/04/2022 και ώρα 11.00 στο γραφείο της Διευθύντριας του 3ου Γ/Σ Συκεών .  
Όλες οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου, 
όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχέση ποιότητας - τιμής. 

 
 

Η Διευθύντρια 
 
 
 

Παπαδοπούλου Κωνσταντία  
Νομικός  
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