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2o ΓΥΜΝΑΣΙO ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5, 68 300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
Τηλ.: 2553023165, 
Φαξ: 2553023165 
Πληροφορίες: κ. Καλαϊτζής Γεώργιος, Διευθυντής 

 

Προκήρυξη 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της  

Γ΄ Τάξης 
 
 

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά Γραφεία  
                                                                                                 Διδυμότειχο, 05/02/2020 

 
Θέμα: Προσφορά για 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή.  
 

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε κλειστή προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 
33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Φ.Ε.Κ. 681/τ.Β΄/06.03.2017)/άρθρο 13 (Κεφ. Β΄), για την 4ήμερη εκπαιδευτική 
εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί από 09-04-2020 μέχρι 12-04-2020. 

Ημερομηνία λήξης των προσφορών είναι η Παρασκευή 14-02-2020, οπότε και θα γίνει 
αποσφράγιση στις 13:30 στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Διδυμοτείχου. 
 
 Τόπος προορισμού: 

Ναύπλιο - Αθήνα 

 Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 

40 (σαράντα) 

 Αριθμός συνοδών εκπ/κών: 

4 (τέσσερις) 

 Μεταφορικό/ά Μέσο: 

Ένα (1)  λεωφορείο (διαθέσιμο για τη μεταφορά των μαθητών και των καθηγητών καθ’ όλη τη 

διάρκεια και για όλες τις μετακινήσεις) 

 Κατηγορία καταλύματος: 

Ξενοδοχείο ελάχιστο 3* ή 4*  (ονομαστικά και με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση) με πρωινό 

και ημιδιατροφή (δείπνο)      

 Δωμάτια μαθητών:  

Τρίκλινα-Τετράκλινα  

 Δωμάτια καθηγητών:  

Μονόκλινα (στον ίδιο όροφο με των μαθητών) 
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 Περίληψη του Προγράμματος τις εκδρομής:  

1η ημέρα (Πέμπτη 09-04-2020): 

Αναχώρηση από Διδυμότειχο στις 07:00 π.μ. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Δίον. Άφιξη στο 
Ναύπλιο, τακτοποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα (Παρασκευή 10-04-2020):  

Επίσκεψη στην Επίδαυρο και στις Μυκήνες. Γεύμα . Απόγευμα επίσκεψη στο Παλαμίδι. 
Επιστροφή στο Ναύπλιο. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα (Σάββατο 11-04-2020): 

Αναχώρηση 7.00 για Αθήνα. Επίσκεψη Ακρόπολη και μουσείο Ακρόπολης, Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος .Γεύμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα (Κυριακή 12-04-2020): 

Αναχώρηση 7.00. Επίσκεψη στο Ιστορικό κέντρο Θερμοπυλών. Επιστροφή στο Διδυμότειχο. 

 
 Τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α):  

Θα περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών τη διαμονή και την ημιδιατροφή και ξεναγό για 
το μουσείο της Ακρόπολης. 
 

 Επιβάρυνση ανά μαθητή: 
NAI 

 
 Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του ταξιδιωτικού γραφείου για κατοχή του ειδικού σήματος 

λειτουργίας σε ισχύ: 
ΝΑΙ 

 
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή:  

1) Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης: Ναι (υποχρεωτικό) 

2) Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις ζωής, ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικών εξόδων: Ναι 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι το αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί μερικώς από τον αρχηγό της εκδρομής με σκοπό την επίτευξη 
των εκπαιδευτικών-ψυχαγωγικών στόχων της εκδρομής. 

Από το συνολικό ποσό του κόστους της εκδρομής θα παρακρατηθεί το 20% ως εγγύηση 
ακριβούς εκτέλεσης της εκδρομής  και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών. 

Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η σαφήνεια και η 
αναλυτική περιγραφή της κάθε προσφοράς, η εναρμόνιση της με όρους της παρούσας προκήρυξης, η 
άριστη συνεργασία με τα σχολεία και η εμπειρία του ταξιδιωτικού γραφείου σε πολυήμερες εκδρομές. 

 


