
ΘΕΜΑ: 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ 29/11/2018 έως και  τις 

03/12/2018   

 

     Ο Διευθυντής  Γιακουμίδης Κων/νος του 2ου ΓΕΛ  Χαλκίδας, 

προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση  εκπαιδευτικής 

εκδρομής  - 5/ήμερης εκδρομής της Γ Λυκείου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    και 

απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν 

προσφορές. 

Στην εκδρομή - 5ήμερη -, που θα πραγματοποιηθεί από τις  29/11/2018 

έως και  τις 03/12/2018  προβλέπεται να συμμετάσχουν 90 έως 110  

μαθητές και  6  συνοδοί καθηγητές ( 1 άνδρες κ  5γυναίκες ). 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής/επίσκεψης, 

ορίζεται ως εξής: 

 

ΠΕΜΠΤΗ  29/11: Αναχώρηση από το σχολείο κατά τις 06:30 2 στάσεις έξω 
από τη ΛΑΜΙΑ  και στα ΤΕΜΠΗ  , επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της 
ΒΕΡΓΙΝΑΣ , άφιξη κατά τις 17:300 στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και έξοδος για βραδινό φαγητό επιστροφής το ξενοδοχείο στις 
22:00  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11:Αναχώρηση από το ξενοδοχείο κατά τις 11:00 
επίσκεψη στο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ μετά ελεύθεροι για φαγητό και καφέ 
στη παραλία της πόλης κατά τις 18:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, στις 19: 
30 αναχώρηση για βραδινό φαγητό και βόλτα στη πόλη μετά επιστροφή 
στο ξενοδοχείο στις 22:00  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/12 : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο κατά τις 11:00 επίσκεψη 
στη ΙΝ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μετά ελεύθεροι για φαγητό και καφέ στη παραλία 
της πόλης κατά τις 18:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, στις 19: 30 
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αναχώρηση για βραδινό φαγητό και βόλτα στη πόλη μετά επιστροφή στο 
ξενοδοχείο στις 22:00  
ΚΥΡΙΑΚΗ 02/12 : Αναχώρηση κατά τις 11:00 για να επισκεφθούμε το 
αρχαιολογικό μουσείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  , από τις 14:00 έως και τις 17:30 
οι μαθητές ελεύθεροι για φαγητό, ψώνια και καφέ στη παραλία της πόλης. 
κατά τις 18:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, στις 19: 30 αναχώρηση για 
βραδινό φαγητό και βόλτα στη πόλη μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 
22:00  
ΔΕΥΤΕΡΑ 03/12 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο κατά τις 12:00 για Χαλκίδα, δύο 

στάσεις και άφιξη στη Χαλκίδα περί τις 22:00 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

 

1. Τουριστικό λεωφορείο το οποίο θα είναι συνεχώς στη διάθεση των 

μαθητών για τις μετακινήσεις τους από  Χαλκίδα  για Θεσσαλονίκη , 

ενδιάμεσους προορισμούς, μέσα στη Θεσσαλονίκη ,    και  επιστροφή, 

(ελεγμένα από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε 

καλή κατάσταση, επαγγελματική άδεια οδήγησης, πλήρως κλιματιζόμενα 

κλπ.), καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη 

μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.).  

.        

2. Διαμονή σε ξενοδοχείο    , μέσα στη πόλη της Θεσσαλονίκης , η 

εγγύτητα με το κέντρο της πόλης είναι σημαντικό στοιχείο για την 

επιλογή,  με πρωινό, σε δωμάτια (δίκλινα ή τρίκλινα) για τους μαθητές   

μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, χωρίς ράντζα, όλα τα 

δωμάτια θα είναι στον ίδιο όροφο και 4 αστέρων τουλάχιστον  

. 

3. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

 

 

4. Επιστροφή του ποσού  συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε 

περίπτωση που – για λόγους  ανωτέρας βίας ή ασθένειας –ματαιωθεί η 

συμμετοχή του.   

 

5. Πρόβλεψη για την πληρωμή  μειωμένης  τιμής ή  και  καθόλου, σε  

άπορους μαθητές  

 
 



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

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

θα καθοριστεί από το Σχολείο. 

 

7. 'Όποια άλλη δωρεάν παροχή θα συνεκτιμηθεί υπέρ του πρακτορείου  

 
 

     Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ 

της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά, με ειδική 

αναφορά για πιθανότητα μειωμένης τιμής σε μαθητές πολύτεκνων 

οικογενειών, ανέργων και γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ή και  

μη  πληρωμής  . Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το 

ταξιδιωτικό γραφείο 

1.Υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας 

τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ,  

2. Τα στοιχεία του λεωφορείου  που  θα  χρησιμοποιηθεί. (έτος 

κατασκευής, τύπος, αγορά καινούργιο ή  μεταχειρισμένο,  κλπ) και αν  

είναι  ιδιοκτησίας του Ταξιδιωτικού  Γραφείου  που  αποστέλλει  την 

προσφορά.  

3. σε περίπτωση που  είναι  κάποιου  άλλου συνεργαζόμενου Γραφείου,  

να αναφέρεται  εκτός  των  ανωτέρω  ζητουμένων  στοιχείων  και  το  

όνομα  του  Πρακτορείου  και του  Ιδιοκτήτη  καθώς και  τα 

προβλεπόμενα  έγγραφα  που  πιστοποιούν  ότι  λειτουργεί σύμφωνα  

με  τις  ισχύουσες  διατάξεις. 

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε 

κλειστούς φακέλους (όχι FAX ή e mail ) στη Διεύθυνση του Σχολείου 

σφραγισμένες προσφορές, το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 11/10    

2018 και ώρα 10:30  που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία. Η 

αποσφράγιση των προσφορών θα  γίνει  από  την αρμόδια  

Επιτροπή  την  ΠΕΜΠΤΗ  11/10 και  στο Γραφείο του  Διευθυντή  του  2ου 

ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και ώρα 11:00 

 
 

 

                                                                                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

       
                                        Κ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ 


