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Σν 4ν ΓΔΛ ΚΔΡΚΤΡΑ  δηνξγαλώλεη πεληαήκεξε  εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ θαη θαιεί ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (Φ.Δ.Κ. 681, η. Β΄, 

06-03-2017) ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά - ηνπξηζηηθά γξαθεία) πνπ επηζπκνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο,  λα ππνβάιινπλ ηελ  πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κέρξη ηελ  Δεςηέπα 19 / 11 /2018 θαη ώξα 10:00 π.μ. ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληε ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Οη πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

θαη απαηηήζεηο: 

1. Πξννξηζκόο: Θεζζαινλίθε  

2. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 55 καζεηέο (κε πεξηζώξην ±5 καζεηέο) θαη 3 ζπλνδνί 

θαζεγεηέο. 

3. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξεία θαη ρξήζε νρεκαηαγσγνύ πινίνπ. 

4. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπηειή 

θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε ζηελ 

απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε έκπεηξνπο 

επαγγεικαηίεο νδεγνύο. 

5. Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: Ξελνδνρείν ηξηώλ θαη πάλσ αζηέξσλ ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα 

δσκάηηα ζα πξέπεη λα είλαη, θαηά βάζε, έσο ηεηξάθιηλα  γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα 

ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηελ δηάζεζε 

ηνπ ζρνιείνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ην μελνδνρείν λα πιεξνί όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εύξπζκε δηακνλή (ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, θαζαξηόηεηα θιπ). 

6. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο, πιήξεο πξσηλό θαζεκεξηλά, εληόο ηνπ 

μελνδνρείνπ ζε κπνπθέ, κεηαθνξά ζηηο πεξηνρέο επηζθέςεσλ, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο. 

7. Η δηακνλή θαη κεηαθίλεζε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. 

8. Ηκεξνκελία εθδξνκήο: από Γεπηέξα 3 Γεθεκβξίνπ 2018 έσο θαη Παξαζθεπή 7 Γεθεκβξίνπ 

2018. Σν ζύλνιν ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ είλαη ηξεηο (4). 

9. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ θαη λα 

παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

10. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη  

ηνπ ΦΠΑ) όπσο θαη ε πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή θαη’ άηνκν. 

11. ην ηαμηδησηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα θαηαβιεζεί ην 30% ηελ πέκπηε εκέξα από ηελ 

εκέξα ηεο επηινγήο ηνπ, ην 40% αθνύ επηβεβαησζνύλ νη θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν κε ηνπο 

όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ην 20% δύν εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη ην ππόινηπν 

10% ην πνιύ δύν εκέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή.   

12. Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 
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13. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε δήισζε 

όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

14. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ ηελ Γεπηέξα 19/11/2018  θαη ώξα 11:00 κ. θαη ηελ ίδηα κέξα ζα 

γίλεη ε επηινγή ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη, όζν θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ 

πξαθηηθνύ. 

15.  Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε όπσο θαη ην 

δηθαίσκα αθύξσζεο  ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ 

ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

 

Αξιολογικέρ παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο ηοςπιζηικό 

γπαθείο: 

 Η γεληθή ηηκή αλά καζεηή 

 Η πεξηνρή ηνπ μελνδνρείνπ 

 Η πνηόηεηα ηνπ μελνδνρείνπ 

 Σν πξσηλό (πιήξεο κπνπθέ) 

 Η νινήκεξε δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ 

 Η ππνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο όπσο 

θαη ε γεληθόηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. 

 

Ππόγπαμμα εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ 

 

Δεςηέπα 3/12/18 

 08.30  πγθέληξσζε ζην ιηκάλη θαη αλαρώξεζε γηα Ηγνπκελίηζα 

 13.00 ηάζε ζηα Γξεβελά  

 15.00 Γεύκα ζηελ Έδεζζα. Δπίζθεςε ζην πάξθν κε ηνπο θαηαξξάθηεο. Πεξίπαηνο ζηελ 

παξαδνζηαθή ζπλνηθία Βαξόζη.                             

 19.00 Άθημε ην απόγεπκα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν  

 21.30 Βξαδπλό θαγεηό  

Σπίηη 4/12/18  

 9.30  Πξσηλό ζην μελνδνρείν  

 11.00 Δπίζθεςε ζηε Ρνηόληα. 

 12.30 Δπίζθεςε ζην Λεπθό Πύξγν  

 14.00 Γεύκα θαη ειεύζεξνο ρξόλνο ζην θέληξν ηεο πόιεο  

 18.00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

 21.30 Βξαδπλό θαγεηό  

Σεηάπηη 5/12/18  

 9.30 Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζηα βπδαληηλά ηείρε ζηελ άλσ πόιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 14.00 Γεύκα  

 Απνγεπκαηηλόο πεξίπαηνο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο 

 18.00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

 21.00 Παξαθνινύζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη βξαδπλό θαγεηό  

Πέμπηη 6/12/18  

 9.30  Πξσηλό θαη  αλαρώξεζε  γηα ην Πιαλεηάξην (ξαληεβνύ 12.30) 

 14.00  Δπίζθεςε θαη ειεύζεξνο ρξόλνο ζηνλ πνιπρώξν “Mediterranean cosmos” θαη  “ Magic 

Park”  

  16.00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα μεθνύξαζε  

  21.30 Βξαδπλό θαγεηό  

Παπαζκεςή 7/12/18  

 09.30 Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα Κέξθπξα 

 11.30 ηάζε θαη επίζθεςε ζην κνπζείν ηεο Βεξγίλαο  



 

 16.00 Δπηζθεςε ζην ρσξην ηνπ Μεηζόβνπ. Γεύκα  

 Βξάδπ άθημε ζηελ Κέξθπξα 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

Αλεξίος Κων/νορ 


