
ΦΟΜΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ 
Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ από τα Τουριςτικά Γραφεία 

 

Σελίδα 1 από 4 

 

 

ΠΡΟ: Σουριςτικά Γραφεία 
 
 

ΘΕΜΑ: «Προςφορά για 4ιμερθ εκδρομι των μακθτϊν τθσ Γ’ Σάξθσ» 
 

Σασ παρακαλοφμε να μασ χορθγιςετε κλειςτι προςφορά για τθν τετραιμερθ εκδρομι μασ 
ζωσ τισ 24/03/2022  και ϊρα 12:00 ςτο γραφείο του Διευκυντι του ςχολείου. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ   

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΘΣ 

 

Aρικ. Πρωτ.:  506 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ 
 Σόποσ, θμερομθνία:                                       

Ορεςτιάδα,18/03/2022 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Σχολείο: 3ο Γυμνάςιο Ορεςτιάδασ 
Τόποσ: Ορεςτιάδα 
Τ.Κ.: 68200 
Ταχ. Δ/νςθ: Ράροδοσ Μουροφηθ 2 
Τθλζφωνο: 2552024267 
Φαξ: 2552024267 
E-mail: 3gym-orest@sch.gr 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 

Σόποσ προοριςμοφ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

Χρονικό 
διάςτθμα 
διεξαγωγισ 
εκδρομισ: 

από: 12-05-2022 

ι 

 

ι 

 

ζωσ: 15-05-2022   

Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 
μακθτϊν: 

αρικμθτικϊσ: 46 

ολογράφωσ: Σαράντα ζξι 

Αρικμόσ ςυνοδϊν 
εκπαιδευτικϊν  
(ςυν τον αρχθγό): 

                                4 (3 ςυνοδοί, 1 αρχθγόσ) 

Μεταφορικό/ά Μζςο/ά 
(και τυχόν πρόςκετεσ προδιαγραφζσ, 
λοιπζσ υπθρεςίεσ βλ. πρόγραμμα 

εκδρομισ): 

Ζνα  λεωφορείο για τθν μεταφορά και τισ επιςκζψεισ των 
μακθτϊν 

Κατθγορία καταλφματοσ: 
Τουλάχιςτον Τριϊν Αςτζρων ξενοδοχείο. Δίκλινα και τρίκλινα 
δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα δωμάτια για τουσ 
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ςυνοδοφσ, (ςτον ίδιο όροφο κατά το δυνατόν). 

Πρόςκετθ προαιρετικι 
αςφάλιςθ: 
(Ηθτείται από τθ Σχολικι μονάδα να 
γίνει και θ πρόςκετθ προαιρετικι 
αςφάλιςθ, που καλφπτει τα ζξοδα ςε 
περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ.)  

ΝΑΙ 

Περίλθψθ του Προγράμματοσ 
τθσ εκδρομισ: 

1θ μζρα: 12/5/2022 : 
 
Αναχϊρθςθ ςτισ 07:00 από τθν πλατεία Ορεςτιάδασ, ςτάςθ ςτθν 
Ξάνκθ για ξενάγθςθ ςτο Λαογραφικό Μουςείο και τθν Ραλιά 
Ρόλθ. Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ, άφιξθ ςτθν Θεςςαλονίκθ, 
ςτάςθ ςτο Εμπορικό Ρολυκατάςτθμα Cosmos. Άφιξθ ςτο 
Ξενοδοχείο, ξεκοφραςθ. 
 
2θ μζρα: 13/05/2022: 
 
Ρρωινό ςτισ 08:00 ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τον 
Αρχαιολογικό Χϊρο τθσ Βεργίνασ, ξενάγθςθ (με ξεναγό). 
Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ, άφιξθ και ξεκοφραςθ ςτο 
ξενοδοχείο. Ρερίπατοσ ςτθν πόλθ, ζξοδοσ ςε κζατρο.  
 
3θ μζρα: 14/05/2022: 
 
Ρρωινό ςτισ 08:00 ςτο ξενοδοχείο και επίςκεψθ ςτον Λευκό 
Ρφργο. Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτον Ιερό Ναό Αγίου Δθμθτρίου. 
Επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ. 
 
4θ μζρα: 15/05/2022: 
 
Ρρωινό ςτισ 08:00 ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ. Στάςθ ςτθν 
Καβάλα και ςτο Μουςείο Κζρινων Ομοιωμάτων. Επιςτροφι  ςτθν 
Ορεςτιάδα.  
 

 

ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ελζγξτε ότι ζχετε ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά ςασ τα εξισ:) 

1. Κατθγορία καταλφματοσ 
(Να γίνει ρθτι αναφορά ςτθν κατθγορία καταλφματοσ που προτείνετε.) 

2. Σελικι ςυνολικι τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α)  
(Να αναγραφεί θ τελικι τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. ευκρινϊσ χωρίσ διορκϊςεισ και ςβθςίματα.) 

3. Επιβάρυνςθ ανά μακθτι 
(Να δοκεί και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι ςε ςφνολο π.χ. πενιντα δφο (π.χ. 52) μακθτϊν.) 

4. Τπεφκυνθ Διλωςθ κατοχισ ειδικοφ ςιματοσ λειτουργίασ: 
(Να κατατεκεί απαραιτιτωσ και Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε 
ιςχφ.) 

5. Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι 
(Να εφαρμοςτοφν οι κείμενεσ διατάξεισ.) 

6. Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ 
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Επιπλζον προδιαγραφζσ που ηθτάει θ χολικι Μονάδα από τα Σουριςτικά Γραφεία 
(ελζγξτε και τςεκάρετε με √ ι/και προςκζςτε προδιαγραφζσ): 

 Ομαδικι-ονομαςτικι αςφάλιςθ των μακθτϊν και των ςυνοδϊν και 
ιατροφαρμακευτικι-νοςοκομειακι περίκαλψθ για κάκε μακθτι και ςυνοδό. 

ΝΑΙ 

 Ρλιρεσ και αναλυτικό πρόγραμμα των μετακινιςεων και ξεναγιςεων για 
κάκε μζρα εκδρομισ. (Με δυνατότθτα μικρϊν τροποποιιςεων από τον 
αρχθγό τθσ εκδρομισ με ςκοπό τθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν-
ψυχαγωγικϊν ςτόχων τθσ εκδρομισ.) 

Να τθρθκεί το δικό μασ 
πρόγραμμα 

 Διαμονι των μακθτϊν ςε δίκλινα ι τρίκλινα δωμάτια (χωρίσ ράντηο), κατά το 
δυνατόν ςε μια πτζρυγα ι όροφο. Διαςπορά των μακθτϊν ςτο ξενοδοχείο δεν 
είναι επικυμθτι. 

ΝΑΙ 

 Υπθρεςία αςφαλείασ (ζνασ security ανά όροφο, από 00:00 ζωσ 06:00) NAI 

 Στοιχεία του λεωφορείου και ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ και ςτοιχεία 
οδθγοφ/οδθγϊν. 

ΝΑΙ 

 Ρεπειραμζνο ςυνοδό του γραφείου. ΝΑΙ 

 Αμοιβι ξεναγϊν. ΝΑΙ 
 Πποιεσ επιμζρουσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ κατά τθ μετακίνθςθ και 

διαμονι. 
ΝΑΙ 

 Από το ςυνολικό ποςό του κόςτουσ τθσ εκδρομισ κα παρακρατθκεί το 20%, 
ωσ εγγφθςθ ακριβοφσ εκτζλεςθσ τθσ εκδρομισ και κα αποδοκεί μετά τθν 
επιςτροφι των μακθτϊν. 

ΝΑΙ 

 Μετά το πζρασ τθσ εκδρομισ να δοκοφν αποδείξεισ πλθρωμισ ςτον κάκε 
γονζα χωριςτά. 

ΝΑΙ 

 Θ αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ προςφοράσ κα γίνει από Επιτροπι, 
αποτελοφμενθ από τον Διευκυντι του ςχολείου, ωσ πρόεδρο, δφο (2) 
ςυνοδοφσ – εκπαιδευτικοφσ, που ορίηονται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων, 
δφο (2) εκπροςϊπουσ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, με μία (1) ψιφο 
και από δφο (2) εκπροςϊπουσ του 15/μελοφσ Μακθτικοφ Συμβουλίου ι των 
5/μελϊν Συμβουλίων των Μακθτικϊν Κοινοτιτων που κα λάβουν μζροσ ςτθν 
εκδρομι – μετακίνθςθ, οι οποίοι εκπροςωποφνται χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Το 
Ιδιωτικό Συμφωνθτικό (ςφμβαςθ) με το επιλεγμζνο Τουριςτικό Γραφείο 
ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και υπογράφεται από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ περιλαμβάνοντασ απαραιτιτωσ τα εξισ: 

1. Το εγκεκριμζνο από τον Σφλλογο Διδαςκόντων αναλυτικό πρόγραμμα 
τθσ εκδρομισ. 

2. Το όνομα του ξενοδοχείου, θ κατθγορία του, ο αρικμόσ δωματίων και 
κλινϊν και οι παρεχόμενεσ από αυτό υπθρεςίεσ. 

3. Θ Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ. 
4. Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ και κόςτοσ ανά μακθτι/μακιτρια. 
5. Τουσ Γενικοφσ Προυσ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι. 

ΝΑΙ 

(Να βρίςκεται ςε ιςχφ.) 

7. υμμόρφωςθ των τουριςτικϊν γραφείων ςτισ απαιτιςεισ του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/679 (GDPR): 
(Τιρθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), που αφορά τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ο οποίοσ τζκθκε 
ςε ιςχφ από τισ 25 Μαΐου 2018.) 

8. Καμία αλλαγι μετά τθν κατακφρωςθ τθσ προςφοράσ ςτο επιλεγμζνο Σουριςτικό Γραφείο: 
[Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν κατακφρωςθ τθσ προςφοράσ ςτο επιλεγμζνο Τουριςτικό Γραφείο δεν μπορεί να γίνει 
καμία αλλαγι ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ (Ιδιωτικό Συμφωνθτικό) και ςτισ ςυμφωνθμζνεσ υπθρεςίεσ.] 
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 Κατάκεςθ προςφοράσ: μόνο ζντυπθσ προςφοράσ ςε πρωτότυπθ μορφι. ΝΑΙ  

 Κατάκεςθ προςφοράσ: με τθλεομοιοτυπία (φαξ) ι μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail). 

ΟΧΙ 

 Θ μθ πλθρότθτα του κλειςτοφ φακζλου προςφοράσ και θ μθ ζγκαιρθ άφιξι 
του τθν προκακοριςμζνθ ϊρα και θμερομθνία, κατά τθν οποία κα γίνει θ 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, κα αποτελζςει αιτία απόρριψθσ του 
υποψθφίου αναδόχου. 

ΝΑΙ 

 Θ ςφμβαςθ μεταξφ του ςχολείου και του διοργανωτι κα υπογραφεί ςφμφωνα 
με το υπόδειγμα τθσ HATTA. 

ΝΑΙ 

 
 
Για όποιεσ απορίεσ και πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκδρομι, πριν τθν αποςτολι 
τθσ προςφοράσ ςασ, παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου. 
 
 
 

                                                                                             Ο Διευκυντισ 
 
 

  
                                                                                             Τςελεμπόνθσ Αναςτάςιοσ 
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