
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 
 
Ταχ. Δ/νση Αριστείδου 13  
 Κύμη- Ευβοίας 
Ταχ. Κωδ 34003 
Πληροφορίες Παπαϊωάννου Κ. 
Τηλέφωνο 22220-24380 & 22228 
Fax 22220 24488 
E-mail mail@lyk-kymis.eyv.sch.gr

 

Κύμη, 02/12/2015 
Αρ.Πρωτ.  993 

  
 

Προς:  
Τουριστικά Γραφεία 

  
 
Κοιν : Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης Ν. Ευβοίας 
 

  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση πενταήμερης σχολι-
κής εκδρομής» 
 

Ο Διευθυντής του ΓΕ.Λ ΚΥΜΗΣ  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα 

τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές για τη διοργάνωση 

πενθήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη στην οποία συμμετέχουν μαθητές της Γ΄ τάξης.  

 Στην εκδρομή, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016 

μέχρι τη Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016 προβλέπεται να συμμετάσχουν τριάντα ένα (31) 

μαθητές και έως τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.  

 

Αναλυτικά στοιχεία για υποβολή προσφοράς: 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Πέμπτη 04/02/2016 

06:00 π.μ. Αναχώρηση από Κύμη για Θεσσαλονίκη με μισθωμένο λεωφορείο. 

Ενδιάμεση στάση 30 λεπτών για σνακ. 

16:00 μ.μ. Άφιξη στο εμπορικό κέντρο «MEDITERRANEAN COSMOS» και περιήγηση. 

19:30 μ.μ. Άφιξη στο ξενοδοχείο. 

20:30 μ.μ.  Γεύμα στο ξενοδοχείο. 

22:30 μ.μ. Βραδινή έξοδος περιήγηση στην πόλη. 

00:00 π.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

 E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 



Παρασκευή 05/02/2016 

07:30 π.μ. Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο. 

08:30 π.μ. Ελεύθερη ώρα για ψώνια στο κέντρο.  

14:30 μ.μ. Φαγητό στην Καλαμαριά. 

17:30 μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

21:00 μ.μ. Βραδινή έξοδος περιήγηση στην πόλη. 

00:00 π.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

Σάββατο 06/02/2016 

08:00 π.μ. Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο. 

09:00 π.μ. Επίσκεψη στο Μουσείο του Λευκού Πύργου και το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

11:00 π.μ. (περίπου) Ελεύθερη ώρα για περίπατο στο κέντρο (Τσιμισκή, Μπιτ Μπαζάρ, Πύρ-

γος του ΟΤΕ, Πλατεία Ναυαρίνου) 

19:30 μ.μ. –  20:00 μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

20:30 μ.μ. Βραδινό γεύμα στο ξενοδοχείο. 

22:30 μ.μ. Βραδινή έξοδος περιήγηση στην πόλη. 

00:00 π.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

Κυριακή 07/02/2016 

09:00 π.μ. Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο. 

10:30 π.μ. Εκκίνηση περιπάτου με τη σειρά: 

Δάσος του Σεΐχ Σου – Άνω Πόλη, Κάστρα – Εκκλησία Αγίου Δημητρίου – Αρχαία (Ρωμαϊκή) 

Αγορά – Ροτόντα, Καμάρα, Πλατεία Ναβαρίνου – Παραλιακή για καφέ 

19:30 μ.μ. –  20:00 μ.μ.  Άφιξη στο ξενοδοχείο. 

20:30 μ.μ. Βραδινό γεύμα στο ξενοδοχείο. 

22:30 μ.μ. Βραδινή έξοδος περιήγηση στην πόλη. 

00:00 π.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα 08/02/2016 

08:00 π.μ.  Πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο 

09:00 π.μ. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για τη Βεργίνα με επίσκεψη και ξενάγηση από ειδι-

κό ξεναγό στον αρχαιολογικό χώρο. 

13:00 μ.μ. –  Αναχώρηση για Κύμη. 

20:00 μ.μ. -  Άφιξη στην Κύμη 

Περίπου στο μέσο της διαδρομής ενδιάμεση στάση 30 λεπτών για σνακ. 



 Δωρεάν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί.  

 Λεωφορεία (όχι διώροφα) τα οποία θα πρέπει να διατίθενται για όλες τις μετακινήσεις 

των μαθητών/τριών όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

 Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον  3 αστέρων με πρωινό με δωμάτια (δίκλινα ή τρίκλι-

να) για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς 

και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 

συνοδού καθηγητή. 

 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).  

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλε-

πόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ.π.)  

 Το τουριστικό λεωφορείο (όχι διώροφο) που θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών 

για όλες τις μετακινήσεις τους (και βραδινές) θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμε-

νες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλ-

ληλότητας οχήματος, αντίστοιχη επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατά-

σταση, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφά-

λειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).  

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που –για λόγους 

ανωτέρας βίας ή ασθένειας-ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

 Συνοδό από το τουριστικό γραφείο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός, θα ληφθούν όμως υπόψη και ποιοτικά κριτήρια.  

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

και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά (για τη διαμονή του στο ξενοδοχείο μαζί με τη δια-

τροφή του για όλες τις ημέρες διαμονής), και ξεχωριστά η συνολική τιμή του λεωφορείου για 

την μεταφορά των μαθητών και τις τοπικές μετακινήσεις, με ειδική αναφορά για πιθανότητα 

μειωμένης τιμής σε μαθητές πολύτεκνων οικογενειών, ανέργων και γενικότερα ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων. 

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλω-

ση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους σφραγισμένες 

προσφορές στη Διεύθυνση του Σχολείου (Αριστείδου 13, 34003, Κύμη Ευβοίας) και σε ηλε-

κτρονική κωδικοποιημένη μορφή στο email του Σχολείου (mail στο lyk-kymis.eyv.sch.gr), με 

την υποχρέωση να ανακοινωθεί ο κωδικός την ημέρα και ώρα ανοίγματος των προσφορών  με 



e-mail ή fax. Οι οποίες προσφορές  θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία και τα ανωτέρω οριζόμενα.  

Παρακαλούμε να αποσταλούν τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή της Γ΄ Λυκείου το 

αργότερο μέχρι τις 11/01/2016 και ώρα 12:00π.μ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 11/01/2016 στις 

12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Κύμης. 

 
 Ο Διευθυντής ΓΕ.Λ. Κύμης 
 
 
 
 
 
 Βενιζέλος Αναστάσιος
 Φυσικός ΠΕ 04.01 

 
 

 


