
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πενθήμερης 

εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών και της Γ΄ 

τάξης των Λυκειακών Τάξεων Μεσοβουνίων στη Θεσσαλονίκη 

 

Ο Διευθυντής του  Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 

2  και 10 έως 18 της υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο τουριστικό γραφείο, κάτοχο του προβλεπόμενου 

από την κείμενη νομοθεσία σε ισχύ ειδικού σήματος λειτουργίας, να υποβάλει  έγγραφες κλειστές 

προσφορές για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του Βαλλιανείου Γενικού 

Λυκείου Κεραμειών στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν και 4 μαθήτριες και δύο συνοδοί 

από την Γ΄ τάξη Λυκειακών Τάξεων Μεσοβουνίων. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Α. Προορισμός: Η εκδρομή έχει προορισμό τη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί από την 

Πέμπτη 5 μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 (τέσσερις διανυκτερεύσεις). Κατά τη διάρκεια της 

εκδρομής θα πραγματοποιηθούν με αφετηρία και προορισμό τη Θεσσαλονίκη επισκέψεις σε αξιοθέατα 

και χώρους της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα, καθώς και δύο επισκέψεις εκτός 

Θεσσαλονίκης, ειδικότερα: 

1. Επίσκεψη στην Έδεσσα – Λουτρά Πόζαρ 

2. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας 

 

Β. Αριθμός συμμετεχόντων: Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή έχει ως 

εξής:  

[1] ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ:  Μαθητές: 31 (τριάντα ένα). Συνοδοί καθηγητές:  3 

[2] Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ: Μαθητές: 4 (τέσσερις) Συνοδοί καθηγητές: 2 

 

ΣΥΝΟΛΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ 35 / ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 5 

 

Η αναχώρηση θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη από το κτήριο του Βαλλιανείου 

Γενικού Λυκείου Κεραμειών για τους μαθητές και συνοδούς του Λυκείου Κεραμειών και από το κτήριο 

του Γυμνασίου-Λ.Τ. Μεσοβουνίων για τους μαθητές και συνοδούς των Μεσοβουνίων. 

Η επιστροφή θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα  στο κτήριο του Βαλλιάνειου Γενικού 

Λυκείου Κεραμειών για τους μαθητές και συνοδούς του Λυκείου Κεραμειών και στο κτήριο του 

Γυμνασίου-Λ.Τ. Μεσοβουνίων για τους μαθητές και συνοδούς των Μεσοβουνίων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

 

Διεύθυνση …….. Κεραμειές 

Ταχ. Κωδ. ……... 28100 

Τηλέφωνο ………26710- 69182 

E-mail: ……..mail@lyk-keram.kef.sch.gr 

 

Κεραμειές  : 13/12/2019 

Αρ. πρωτ. 640 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 

1. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να πληροί όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφαλείας, καθώς και πλοία της γραμμής. Ο οδηγός του 

λεωφορείου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχολικές εκδρομές. Στην προσφορά θα πρέπει 

επίσης να αναφέρονται αναλυτικά και τα δρομολόγια των πλοίων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

αναχώρηση και επιστροφή στην Κεφαλονιά. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής εκδρομής ώστε με αυτό να πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες στο 

πρόγραμμα της εκδρομής μετακινήσεις. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η επιβίβαση και μετακίνηση των 

μαθητών θα πρέπει να γίνει στο ίδιο λεωφορείο από την αφετηρία ως τον προορισμό και αντίστροφα, 

και δεν επιτρέπεται η μετεπιβίβαση μαθητών σε άλλο λεωφορείο. 

 2. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση τεσσάρων αστέρων. Στην προσφορά θα 

πρέπει να αναγράφονται ρητά τα στοιχεία του καταλύματος καθώς και η κατηγορία αυτού. Επιθυμούμε 

όλα τα δωμάτια στα οποία θα καταλύσουν μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται κατά προτίμηση στον 

ίδιο όροφο του ξενοδοχείου. Η κατανομή σε δωμάτια θα γίνει ως εξής:  

Για τους μαθητές: 

1. ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΕΣ:  1 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ, 9  ΤΡΙΚΛΙΝΑ 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 3 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ 

2. Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 1 ΔΙΚΛΙΝΟ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΑΘΗΤΕΣ [35]: 2 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ, 9 ΤΡΙΚΛΙΝΑ 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 1 ΔΙΚΛΙΝΟ, 3 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ 

 

Το ξενοδοχείο πρέπει να προσφέρει πρωινό και ημιδιατροφή, να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας 

και να πληροί τους όρους ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής εκδρομής 

ώστε με αυτό να πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες στο πρόγραμμα της εκδρομής 

μετακινήσεις εντός Θεσσαλονίκης και οι επισκέψεις σε Έδεσσα-Πόζαρ και Βεργίνα. 

4. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, καθώς και πρόσθετη 

προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές συμπληρώνοντας 

την επισυναπτόμενη φόρμα [στις σελίδες που ακολουθούν]. Είναι δυνατόν να προσφέρουν 

εναλλακτικά περισσότερα ξενοδοχεία, χρησιμοποιώντας περισσότερες σελίδες της φόρμας. 

Μπορούν επίσης να επισυνάψουν στην προσφορά τους οποιεσδήποτε πληροφορίες ή 

παρατηρήσεις κρίνουν ότι θα είναι βοηθητικές για την αξιολόγηση των προσφορών τους. 

2. Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν: 

(α) Την τελική συνολική τιμή (σε Ευρώ) του οργανωμένου ταξιδιού. 

(β) την επιβάρυνση ανά μαθητή 

3. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται: (α) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό 

γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ (β) στοιχεία ότι το λεωφορείο της 

εκδρομής πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφάλειας. 

4.  Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο γραφείο του Διευθυντή του Βαλλιάνειου Γενικού 

Λυκείου Κεραμειών, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Το άνοιγμα των 

φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Βαλλιάνειο Γενικό Λύκειο 

Κεραμειών στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το μεσημέρι.  



Κριτήριο για την τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Διευκρινίζεται ότι θα επιλεγεί η προσφορά που προσφέρει τον 

καλύτερο συνδυασμό ποιότητας υπηρεσιών και τιμής. 

Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορεί να κηρύξει τον διαγωνισμό άγονο εφ’ όσον 

κρίνει ότι οι υποβληθείσες προσφορές δεν είναι συμφέρουσες, και να εκδώσει νέα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο στην 

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας, (http://dide.kef.sch.gr) και 

στην ιστοσελίδα του σχολείου http://blogs.sch.gr/lykkeram. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

http://dide.kef.sch.gr/


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Λ.Τ.ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020] 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ [ΑΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ] 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / 

ΩΡΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δήλωσης ότι η 

επιχείρησή μου έχει σε ισχύ το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό σήμα λειτουργίας και 

εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία περί σχολικών 

εκδρομών  ΝΑΙ     ΟΧΙ   

2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ-ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Για την εκδρομή θα χρησιμοποιηθεί τουριστικό λεωφορείο που θα 

παραλάβει μαθητές και συνοδούς από τις Κεραμειές. Το ίδιο 

λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις μετακινήσεις της εκδρομής 

και θα επιστρέψει τους μαθητές στις Κεραμειές 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Οι μαθητές και οι συνοδοί από τα Μεσοβούνια θα μεταφερθούν με 

μέσο που θα διαθέσει το πρακτορείο στο πορθμείο, εν συνεχεία θα 

επιβιβαστούν στο λεωφορείο των Κεραμειών. Η επιστροφή θα γίνει 

στα Μεσοβούνια με τον ίδιο τρόπο. 

  

Το τουριστικό λεωφορείο πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 

καταλληλότητας και ασφαλείας.  

  

Ο οδηγός του λεωφορείου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

σχολικές εκδρομές. 

  

Το λεωφορείο θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

για τις εντός Θεσσαλονίκης μετακινήσεις και για τις εκδρομές σε 

Έδεσσα-Πόζαρ και Βεργίνα 

  

Σημειώστε τον αριθμό κυκλοφορίας του λεωφορείου (για τον έλεγχο 

από την Τροχαία) 

 



Αναφέρετε τα δρομολόγια των πλοίων που θα χρησιμοποιηθούν για μετακίνηση προς και 

από τη Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις- διευκρινίσεις: 

............................................................................................................................. ..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Στην προσφερόμενη τιμή που αναγράφεται στη συνέχεια περιλαμβάνονται: 

- Όλες οι μετακινήσεις (οδικές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες) που θα γίνουν στο 

πλαίσιο της εκδρομής.  

- Η διαμονή μαθητών και συνοδών / όπως αναγράφονται στην πρόσκληση. 

 

3. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

E-mail  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

 

ΑΣΤΕΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

Το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και 

πληροί τους όρους ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

NAI - OXI 

Το ξενοδοχείο προσφέρει πρωινό και ημιδιατροφή, που 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

NAI - OXI 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 

(ολογράφως και 

αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

Τυχόν πρόσθετες παροχές χωρίς επιπλέον χρέωση 

 

 

 

Τυχόν πρόσθετες παροχές με επιπλέον χρέωση (να 

αναφερθεί) 

 

  



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

E-mail  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

ΑΣΤΕΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

Το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και πληροί τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

NAI - OXI 

Το ξενοδοχείο προσφέρει πρωινό και ημιδιατροφή, που 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

NAI - OXI 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ (ολογράφως και 

αριθμητικώς) 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

Τυχόν πρόσθετες παροχές χωρίς επιπλέον χρέωση 

 

 

 

 

Τυχόν πρόσθετες παροχές με επιπλέον χρέωση (να αναφερθεί) 

 

 

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

E-mail  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

ΑΣΤΕΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

Το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και πληροί τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

NAI - OXI 

Το ξενοδοχείο προσφέρει πρωινό και ημιδιατροφή, που περιλαμβάνεται 

στην τιμή 

 

NAI - OXI 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ (ολογράφως και 

αριθμητικώς) 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

Τυχόν πρόσθετες παροχές χωρίς επιπλέον χρέωση 

 

 

 

Τυχόν πρόσθετες παροχές με επιπλέον χρέωση (να αναφερθεί) 

 

 

 

(προσθέστε επιπλέον σελίδες σαν και αυτή αν προσφέρονται περισσότερα ξενοδοχεία) 

 



Άλλες διευκρινίσεις – παρατηρήσεις 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της σχετικής 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ότι όσα παραπάνω εδήλωσα είναι αληθή, και 

ότι όσα αναγράφονται στην προσφορά θα είναι διαθέσιμα στις αιτούμενες 

ημερομηνίες και στις αναγραφόμενες στην προσφορά αυτή τιμές. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………………………….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

[ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ] 
 


