
  

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμάρυνθος, 20/10/2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 962 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Παραλήπτης: 

Τουριστικά Γραφεία  

(μέσω κοινοποίησης από τη 

Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ) 

 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Κ. Τσιλίκουνα 25 - 34006 

Τηλέφωνα:   2229036893 

Fax:   2229036818 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 

5ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής». 

Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Αμαρύνθου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

τη διοργάνωση 5ήμερης εκδρομής της Γ Τάξης στη Θεσσαλονίκη και 

απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν 

προσφορές. 

Στην εκδρομή, που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 8 Δεκεμβρίου 2017, 

προβλέπεται να συμμετάσχουν 52 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής, ορίζεται ως εξής: 

Δευτέρα 04/12 

06:00 : Αναχώρηση από Γυμνό.  

06:30 : Αναχώρηση από  Αμάρυνθο.  

08:30 : Στάση1.  

11.30 : Στάση 2. 

13:30 : Άφιξη στη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

απογευματινή βόλτα. 

17:30 : Συγκέντρωση και επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.  

20:00 : Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βραδινή έξοδος. 



Τρίτη 05/12 

08:00 : Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

09:00 : Αναχώρηση για την Βεργίνα.  

10:30 : Άφιξη  και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της  Βεργίνας.  

12:00 : Αναχώρηση από την Βεργίνα. 

13:00 : Στάση στη Νάουσα. 

14:00 : Αναχώρηση για την Έδεσσα. 

15:00 : Άφιξη στην Έδεσσα επίσκεψη στους καταρράκτες και γεύμα.  

18:30 : Αναχώρηση από Έδεσσα. 

20:00 : Άφιξη στο ξενοδοχείο. 

22:00 : Βραδινή έξοδος  

Τετάρτη 06/12 

08:30 : Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

10:30 : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

11:00 : Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης και κατόπιν στο 

Λευκό Πύργο και γεύμα.  

16:30 : Επίσκεψη στον πύργο του ΟΤΕ.  

20:00 : Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

21:30 : Βραδινή έξοδος. 

Πέμπτη 07/12 

08:30 : Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

10:00 : Αναχώρηση για το σπήλαιο των Πετραλώνων.  

11:00 : Περιήγηση και στη συνέχεια μετάβαση στο οινοποιείο του Μπουτάρη.  

12:30 : Αναχώρηση για την Καλαμαριά. 

13:00 : Στάση στην Καλαμαριά και γεύμα. 

15:00 : Αναχώρηση για το ξενοδοχείο. 

15:30 : Άφιξη στο ξενοδοχείο.  



16:30 : Αναχώρηση για το κέντρο Νόησης και βόλτα στο Mediterranean 

cosmos. 

21:00 : Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βραδινή βόλτα. 

Παρασκευή 08/12/ 

08:30 : Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

10:30 : Αναχώρηση και Βόλτα στην παραλία.  

15:00 : Αναχώρηση για Αμάρυνθο. 

17:30 : Στάση1. 

19.30 : Στάση 2. 

22:00 : Επιστροφή στην Αμάρυνθο. 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1. Λεωφορείο ως μεταφορικό μέσο, μετάβαση στη Θεσ/νίκη και επιστροφή στην 

Αμάρυνθο για 50 + - 2 μαθητές και 4 συνοδούς. 

2. Τουριστικά λεωφορεία (όχι διώροφα) τα όποια θα είναι συνεχώς στη διάθεση 

των μαθητών για τις μετακινήσεις τους (και βραδινές), (ελεγμένα από ΚΤΕΟ, 

έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά 

σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ), καθώς και να πληρούν όλες 

τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφάλειας, 

έμπειροι οδηγοί κλπ)  

3. Διαμονή σε ευπρεπή, από κάθε άποψη, ξενοδοχεία με πρωινό, σε δωμάτια 

(δίκλινα η τρίκλινα) για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές, όχι στο κέντρο της πόλης (Λιμάνι - Βαρδάρη) και όχι στη δυτική 

Θεσσαλονίκη. 

4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κειμένη 

νομοθεσία, καθώς και προσθετή προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση 

ατυχήματος η ασθενείας μαθητή η συνόδου καθηγητή. 

5. Επιστροφή του πόσου συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που 

- για λογούς ανωτέρας βίας η ασθενείας - ματαιωθεί η συμμέτοχή του. 



6. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση 

αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με πόσο που θα 

καθοριστεί από το σχολείο. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της 

εκδρομής άλλα και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά, με ειδική αναφορά για 

πιθανότητα μειωμένης τιμής σε μαθητές πολυτέκνων οικογενειών, ανέργων και 

γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Με την προσφορά θα κατατεθεί 

απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφειάκι υπεύθυνη δήλωση κατοχής του 

ειδικού σήματος λειτουργιάς τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ. 

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους 

στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες προσφορές, το αργότερο μέχρι τη 

Τέταρτη 25 Οκτώβριου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, που θα περιγράφουν 

αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική 

νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμοδία Επιτροπή 

την ίδια ήμερα αμέσως Μέτα τη λήξη του χρονικού ορίου κατάθεσης των 

προσφορών στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ  Αμαρύνθου. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                         

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 

 

 


