
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών Γραφείων για κατάθεση ποιοτικής & 

οικονομικής προσφοράς σχετικά με την 4/ήμερη εκδρομή μαθητών/τριών-συνοδών στη Θεσσαλονίκη 

& όμορους νομούς. Πιθανές ημερομηνίες: το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου στα πλαίσια 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β ́/13-2-2020) Υ.ΠΑΙ.Θ., και η υπ. αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/1.4.2022 ΚΥΑ (Β΄ 1547), καθώς και η  υπ. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18960/1.4.2022 (Β΄ 

1548) που αφορούν μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδρομής: 

1. «Μουσεία της Θεσσαλονίκης»- «πολιτιστικά & περιβαλλοντικά αξιοθέατα (Ξενάγηση 

Λευκός Πύργος-Λαδάδικα, με τα διατηρητέα κτίρια και τα πλακόστρωτα καλντερίμια)» «Ι. Ν. 

Δημήτριου, Αγίας Σοφίας, Ι. Μ. Βλατάδων, Παναγία Χαλκέων-Μουσεία της Πόλης, κάστρα 

κ.λ.π.».  

2. «Καταρράκτες Έδεσσας, Λουτρά Πόζαρ, Νομός Δράμας, Νομός Σερρών (επίσκεψη και 

ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο στους Φιλίππους). Επίσκεψη στο Βαπτιστήριο (Α. Παύλου). 

Παρανέστι Δράμας (3ωρο περιβαλλοντικό πρόγραμμα). Καβάλα (παλιά πόλη-μουσουλμανικά 

κτίρια). Νομός Πέλλας (ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο). Νομός Σερρών (Οχυρό Ρούπελ, λίμνη 

Κερκίνη). 

 

Το Γυμνάσιο Αφάντου Ρόδου διοργανώνει εκπαιδευτική μετακίνηση των εκπαιδευτικών και 

μαθητών/-τριών της Γ’ τάξης, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων Προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική μετακίνηση 

περιλαμβάνει τρεις (3) διανυκτερεύσεις. 
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Ο  αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι:  45-59 

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 4-5 

 
Για τη διενέργεια της μετακίνησης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά 

κριτήρια και:  

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να 

καταθέσουν προσφορά. Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει:  

 να κατατεθούν σε  σφραγισμένο φάκελο με την επωνυμία του πρακτορείου με την 

ένδειξη «Προσφορά για την εκδρομή του Γυμνασίου Αφάντου Ρόδου στην Θεσσαλονίκη & 

Ομόρους Νομούς», μέχρι Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 12.00 π.μ στο Γραφείο του Διευθυντή 

Γυμνασίου Αφάντου. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και με εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά. Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος προσφορών Δευτέρα, 11/04/2022 

και ώρα 14:00. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και 

πρέπει να ταυτίζονται με την αντίστοιχη ηλεκτρονική μορφή (CD) που 

συνυποβάλλεται. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα. Η 

προσφορά θα απορρίπτεται, αν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση της επιτροπής ή δεν φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του ταξιδιωτικού 

γραφείου. Αν μια προσφορά είναι εκπρόθεσμη (για οποιοδήποτε αιτία) δεν λαμβάνεται 

υπόψη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.  

 να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το Ειδικό 

Σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

 να περιγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. όνομα, κατηγορία, 

ακριβή θέση ξενοδοχείου, απόσταση από σταθμό τρένου/τραμ, αεροπορική εταιρία, 

ώρες πτήσεων κλπ), ώστε να μη δημιουργηθούν ασάφειες.  

 να είναι σύμφωνες με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β ́/13-2-2020) 

Υ.ΠΑΙ.Θ, και να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω στοιχεία και 

απαιτήσεις:  

1. Αεροπορικά εισιτήρια μαθητών/ -τριών και συνοδών καθηγητών από Ρόδο για 

Θεσσαλονίκη και επιστροφή σε οικονομική θέση. Τα αεροπορικά εισιτήρια να 

περιλαμβάνουν και αποσκευή για κάθε συμμετέχοντα μαθητή/-τρια και τους συνοδούς 

εκπαιδευτικούς.  



2. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε ξενοδοχείο 4 *, 

μονόκλινα δωμάτια για τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς και τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια 

για τους/τις μαθητές/-τριες, χωρίς ράντζα (η τουαλέτα κάθε δωματίου θα πρέπει να 

βρίσκεται εντός του δωματίου).  Τα δωμάτια των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών 

πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο όροφο, χωρίς πρόσβαση σε ταράτσα και χωρίς μπαλκόνια.  

3. Πρωινό ή ημιδιατροφή (σε μπουφέ) στο ξενοδοχείο. 

4.Την κάλυψη του κόστους των συνοδών εκπαιδευτικών με δωρεάν συμμετοχή αυτών. 

      5. Συνοδός Γραφείου, καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

      6. Το τελικό και οριστικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί με την υπογραφή της σύμβασης.  

7. Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Ρόδου.  

8. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση, η οποία να καλύπτει τα έξοδα 

ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/-τριών και των συνοδών εκπαιδευτικών καθώς και 

ασφάλιση Covid.  

9.Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις 

ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, 

εκλογές κλπ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς 

πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 

10.Θα γίνει έλεγχος από την αστυνομία για την καταλληλότητα του λεωφορείου. Το 

λεωφορείο που θα διατεθεί για την μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο Ρόδου και για 

όλες τις μετακινήσεις των τεσσάρων ημερών, να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την 

κείμενη Ελληνική νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο 

κλπ), καθώς και τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, 

έμπειρο οδηγό κλπ). Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για την μεταφορά των 

μαθητών κατά τις βραδινές εξόδους και να υπάρχει δεύτερος οδηγός μετά το 12ωρο. Οι 

οδηγοί και το λεωφορείο θα είναι γενικά στη διάθεση των συνοδών και των μαθητών καθ' 

όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

11. Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή της μετακίνησης, 

καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές 

χρεώσεις (Φ.Π.Α., φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, διόδια στους 

αυτοκινητοδρόμους, κόστος στάθμευσης λεωφορείου κλπ).  



12. Ποσοστό 15% επί του συνολικού κόστους της εκδρομής θα παρακρατηθεί από τον 

Διευθυντή του σχολείου και θα αποδοθεί στο πρακτορείο μετά την έκθεση του αρχηγού 

της εκδρομής για την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου.  

13. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά.  

 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μη πραγματοποίησης της εκδρομής σε περίπτωση 

ανεπαρκούς συμμετοχής μαθητών. 

  

Η πραγματοποίηση πολυήμερων εκδρομών επιτρέπεται από την 1.3.2022, σύμφωνα με τα 

πρωτόκολλα και τις διατάξεις του ΕΟΔΥ όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν (Δ1α/ΓΠ.οικ. 

18551/31-03-2022 (ΦΕΚ 1539/Β/01-04-2022). 

  

                                              Ο ΔIEYΘΥNΤΗΣ 
 
 
 

      ΑΦΑΝΤΟΥ, 06-04-2022 

                                                                                     

 


