
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ ταξιδιωτικών γραφεύων για κατϊθεςη 

προςφορών εκπαιδευτικόσ εκδρομόσ μαθητών τησ Γ΄ λυκεύου του Γυμναςύου Λ.Σ. 

Καςςιόπησ ςτη ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. 

 

  Με βϊςη την ΓΔ4/20883/12-02-2020 Απόφαςη Τπ. Παιδεύασ ΥΕΚ 456 τ. Β΄ του 
Τπουργεύου Παιδεύασ, το ςχολεύο  προςκαλεύ τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικϊ γραφεύα να 
καταθϋςουν εγγράφωσ κλειςτέσ προςφορέσ (δεν προβλέπεται η κατάθεςη 
προςφορών με τηλεομοιοτυπία ή διαδικτυακά και κάθε προςφορά με αυτόν τον 
τρόπο δεν θα γίνει δεκτή ςύμφωνα με την εγκύκλιο 190919/Δ2/25-11-2014 του 
ΤΠΠΑΙΘ) ςτο Γραφεύο τησ Διεύθυνςησ του χολεύου μασ. 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεςησ προςφορών: Σρίτη 22-12-2022 και ώρα 
12.00. Οι προςφορϋσ καταθϋτονται ςε κλειςτούσ ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ ςτα 
γραφεύα του Γυμναςύου με Λ.Σ. Καςςιόπησ. Οι προςφορϋσ θα αξιολογηθούν την ύδια 
ημϋρα, ςτισ 12.30. 

 

ΜΕΡΟ Α 

1. Προοριςμόσ: ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
2. Σόποσ διαμονόσ: ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
3. ύνολο διανυκτερεύςεων: 5 
4. Ημερομηνύα αναχώρηςησ από Κϋρκυρα: Πέμπτη 1/12/2022 
5. Ημερομηνύα επιςτροφόσ ςτην Κϋρκυρα: Σρίτη 6/12/2022 
6. ε περίπτωςη που υπάρχουν καλύτερεσ οικονομικέσ προςφορέσ, η 
εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από την Σετάρτη 14/12/2022, με 
επιςτροφή τη Δευτέρα 19-12-2022. 
7. Αριθμόσ μαθητών: 29 
8. Αριθμόσ ςυνοδών καθηγητών: 4 
9. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εκδρομόσ: Περιλαμβϊνει περιηγόςεισ ςτην πόλη τησ 
Θεςςαλονύκησ (Αρχαιολογικό Μουςεύο, Μϋγαρο Μουςικόσ, Μουςεύο Ανθρωπύνου 
ώματοσ, Μουςεύο Ψευδαιςθόςεων, ΝΟΗΙ), καθώσ και μονοόμερεσ επιςκϋψεισ ςτο 
ςπόλαιο Αλιςτρϊτησ και ςτουσ καταρρϊκτεσ τησ Έδεςςασ. Σο τελικό πρόγραμμα θα 
οριςτικοποιηθεύ κατόπιν ςυνεννόηςησ με το επιλεγϋν τουριςτικό γραφεύο. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

& ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕ Λ.Σ. ΚΑΙΟΠΗ 
ΣΗΛ – ΥΑΞ: 26630 81252 

e-mail: mail@gym-kassiop.ker.sch.gr 
 

 

Καςςιόπη, 17/11/2022 

Αρ. πρωτ. 387 

Προσ: Δ.Δ.Ε. Κϋρκυρασ 

(ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΝΑ ΑΝΑΡΣΗΘΕΙ ΣΗΝ 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ) 



10. Μεταφορικϊ μϋςα: Λεωφορεύο. Σο λεωφορεύο θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμο για 
όλεσ τισ μετακινόςεισ, όλεσ τισ μϋρεσ τησ εκδρομόσ. 
11. ημεύο αναχώρηςησ-επιςτροφόσ εκδρομόσ: Καςςιόπη Κϋρκυρασ. 
12. Ξενοδοχεύο τουλϊχιςτον τριών (3) αςτϋρων, με πρωινό, με διαμονό ςε τρύκλινα 
δωμϊτια για τουσ μαθητϋσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδούσ. Σο ξενοδοχεύο θα πρϋπει 
να βρύςκεται εντόσ τησ πόλησ, ςε καλό περιοχό και να ϋχει απαραύτητα εύςοδο 
ελεγχόμενη από το προςωπικό του για τη βϋλτιςτη αςφϊλεια των μαθητών. Σο 
ξενοδοχεύο θα πρϋπει να μπορεύ να προςφϋρει πλούςιο πρωινό (υποχρεωτικϊ). 
13. Σρόποσ πληρωμήσ: το ταξιδιωτικό γραφεύο που θα επιλεγεύ θα καταβληθεύ το 
ςυνολικό ποςό  τησ εκδρομόσ, αφού επιδειχθούν και κατατεθούν ςτη διεύθυνςη του 
ςχολεύου όλα τα απαραύτητα παραςτατικϊ που αφορούν ςτην επιβεβαύωςη των 
κρατόςεων ςτο ξενοδοχεύο, με τουσ όρουσ και ςυμφωνύεσ τησ παρούςασ, ωσ εξόσ: 

α) 20% τρεισ (3) ημϋρεσ μετϊ την επιλογό του 

β) 60% ϋωσ επτϊ ημϋρεσ (7) ημϋρεσ πριν την αναχώρηςη  

γ) 20% εισ χεύρασ (εξόφληςη) την τελευταύα ημϋρα πριν την αναχώρηςη από τη 
Θεςςαλονύκη. 

 

ΜΕΡΟ Β 

την προςφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να ςυμπεριλαμβάνονται και να 
αναγράφονται: 

1. Σο ςυνολικό κόςτοσ τησ πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ καθώσ και η 
οικονομικό επιβϊρυνςη ανϊ μαθητό με την προώπόθεςη ςυμμετοχόσ του 
προβλεπόμενου αριθμού μαθητών. Ο Φ.Π.Α. και όλοι οι φόροι ξενοδοχείων να έχουν 
ήδη ςυμπεριληφθεί ςτην τιμή! Να διευκρινύζεται μϋχρι ποιον αριθμό μπορεύ να 
μειωθεύ ο αριθμόσ ςυμμετεχόντων παραμϋνοντασ αμετϊβλητο το κόςτοσ ανϊ ϊτομο 
(εννοεύται ότι θα ιςχύςει αντύςτοιχη μεύωςη ςτο ςυνολικό κόςτοσ). 
2. Η ονομαςύα, η διεύθυνςη του ξενοδοχεύου και η κατηγορύα του (ρητή 
αναφορά). 
3. Ατομικό ταξιδιωτικό αςφϊλιςη για όλη τη διϊρκεια τησ εκδρομόσ, οποιαδόποτε 
χρονικό ςτιγμό και ςε κϊθε χώρο, με καλύψεισ ζωόσ, ατυχόματοσ, νοςηλεύασ και 
ιατροφαρμακευτικών εξόδων καθώσ και επεύγουςασ αερομεταφορϊσ. 
4. Η αςφαλιςτικό εταιρεύα ςτην οπούα εύναι αςφαλιςμϋνο το λεωφορεύο και η 
οπούα παρϋχει αςφαλιςτικό κϊλυψη ςτουσ επιβαύνοντεσ ςε περύπτωςη ατυχόματοσ. 
5. Yποχρεωτικό αςφϊλιςη ευθύνησ διοργανωτό ςύμφωνα με την κεύμενη 
νομοθεςύα. 
6. Yπεύθυνη δόλωςη ότι το ταξιδιωτικό γραφεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ, 
το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ. 
7. Yπεύθυνη δόλωςη ότι η προςφερόμενη τιμό εύναι τελικό και ςε αυτό 
ςυμπεριλαμβϊνεται οποιοςδόποτε φόροσ, τϋλοσ και κρατόςεισ κϊθε εύδουσ, καθώσ και 
η δυνατότητα επύςκεψησ με το λεωφορεύο ςτα ςημεύα, που αναφϋρονται ςτο 
πρόγραμμα τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 
8. Βεβαύωςη ότι το ξενοδοχεύο ϋχει εύςοδο ελεγχόμενη από το προςωπικό του. 
9. Να υπϊρχει ςαφόσ και ακριβόσ αναφορϊ για την περύπτωςη ανϊγκησ 
καταβολόσ επιπλϋον χρημϊτων από τουσ ςυμμετϋχοντεσ για τϋλη ςτο ξενοδοχεύο ό 
ϊλλεσ κρυφϋσ χρεώςεισ που μπορούν να υπϊρξουν. 



10. Προςδιοριςμόσ των ακυρωτικών τελών κατ’ ϊτομο, ανϊλογα με την χρονικό 
ςτιγμό που θα προκύψει ακύρωςη ςυμμετοχόσ μαθητό καθώσ και επιβϊρυνςη νϋου 
ςυμμετϋχοντα ςτην ακυρωμϋνη θϋςη. 
11. Να υπϊρχει ρητό πρόβλεψη για χρόςη ξεναγού (με αναγραφό και του ςχετικού 
κόςτουσ). 
12. Δικαίωμα ακύρωςησ τησ εκδρομήσ: ε περύπτωςη ακύρωςησ τησ εκδρομόσ 
λόγω μη ςυμπλόρωςησ του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ό ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ, το 
ςχολεύο θα πρϋπει να διατηρεύ το δικαύωμα ακύρωςησ χωρύσ αποζημύωςη του 
τουριςτικού γραφεύου και επιςτροφόσ των χρημϊτων που ϋχουν καταβληθεύ. ε κάθε 
περίπτωςη, ςτην προςφορά θα πρέπει να υπάρχει ςαφήσ διευκρίνιςη για τουσ 
όρουσ και τισ προώποθέςεισ ακύρωςησ τησ εκδρομήσ και επιςτροφήσ των 
χρημάτων. 
Σο ςχολεύο θα επιλϋξει τη ςυμφερότερη και καλύτερη (από πλευρϊσ προτϊςεων και 
οργϊνωςησ) προςφορϊ ςύμφωνα με το ϊρθρο 14 - παρ. 2 τησ αναφερομϋνησ ςτην αρχό 
τησ προκόρυξησ εγκυκλύου. Σο ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα για οποιαδόποτε 
περαιτϋρω γραπτό διευκρύνιςη. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η μη τήρηςη ενόσ των προαναφερομένων όρων ακυρώνει την 
προςφορά. 

 Ο Διευθυντόσ 

 

 

 Δρ. Κώςτασ Ζερβόπουλοσ 

 ΠΕ 79.01 – Μουςικόσ Επιςτόμησ 
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