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Θέμα: «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση 

μαθητών και εκπαιδευτικών του 2ου ΓΕΛ Κατερίνης στην Αλεξανδρούπολη για 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος». 

 

Σχετική: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ.681/06-03-2017) με θέμα «Εκδρομές-

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών 

Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Το 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης (Αριστοτέλειο) ζητά κατάθεση ενσφράγιστων 

προσφορών για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην 

Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης 

στις 10, 11 και 12 Μαΐου 2018 και αφορά δύο (2) διανυκτερεύσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 3, §2 της 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017, Υ.Α. Αντικείμενο του 

διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά 

προσφοράς. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως τη Τετάρτη 02 Μαΐου 

και ώρα 11:00 π.μ.. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να 

φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή και θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητά της. Όσοι 

ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν 

από τους παρακάτω τρόπους: 

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο, 

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο 

σχολείο, 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Πληροφορίες: Αλεκάκης Παναγιώτης 

Ταχυδρ. Δ/νση: Ηπείρου 10 

Ταχ. Κωδ. : 60132 

ΤΗΛ. 2351045140 

FAX. 2351045159 

Ε-mail: mail@2lyk-kater.pie.sch.gr 

Κατερίνη 27-04-2018 

Αριθ. Πρωτ.: 192 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 



2 

 

γ) με email, με την προϋπόθεση όμως το έγγραφο να είναι «κλειδωμένο» με 

κωδικούς που θα μας τους δώσετε την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών. 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του 

ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας ή του διαδικτύου. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 11:15. 

 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Μαΐου μέχρι 12 Μαΐου 

2018 και θα συμμετάσχουν 75 μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου, οι οποίοι θα 

συνοδεύονται από 4 καθηγητές/τριες (1 αρχηγός και 3 συνοδοί) και θα ακολουθήσουν 

το πρόγραμμα της εκδρομής, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Πιθανόν να γίνουν αλλαγές στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ενημερωθείτε. 

 

Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το λεωφορείο (διώροφο ή και 2 

λεωφορεία των 50 θέσεων), η κατηγορία καταλύματος πρέπει να είναι 3* ή 4* 

αστέρων. (Ξενοδοχείο μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και στην εγγύς 

περιοχή). 

 

Για την μεγαλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των 

εξής υπηρεσιών: 

 

1. Μεταφορά από την Κατερίνη στην Αλεξανδρούπολη και ευρύτερη περιοχή 

και αντίστροφα, κατά την επιστροφή, με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στη διάθε-

σή μας όλες τις ημέρες και ώρες. Επίσης βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρ-

ξη και 2ου οδηγού. 

2. Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* ή 4* αστέρων με πρωινό, σε δωμάτια με 

πλήρη εξοπλισμό και θέρμανση, για τους μαθητές δίκλινα - τρίκλινα - τετρά-

κλινα ενώ για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. Όλα τα δωμάτια να βρί-

σκονται συγκεντρωμένα στο ίδιο κτίριο, σε ένα ή το πολύ δύο συνεχόμενους 

ορόφους. 

3. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε 

περίπτωση ασθένειας μαθητή ή εκπαιδευτικού. 

4. Περιηγήσεις βάσει συμφωνημένου προγράμματος με σχετική ελαστικότητα 

για προσαρμογή στις συνθήκες της επίσκεψης. (Το πρόγραμμα της εκδρομής 

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου). 

5. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας). 

6. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε κάθε μαθητή για φορολογική χρήση. 

7. Κράτηση ξενοδοχείων (FAX που να την επιβεβαιώνει). 

 

Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Ζητούμε 

την τελική συνολική αξία του ταξιδιού, την επιβάρυνση ανά μαθητή και δύο (2) του-

λάχιστον δωρεάν συμμετοχές για μαθητές που αδυνατούν να συμμετέχουν. Η εκδή-
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λωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πιερίας (srv-dide.pie.sch.gr/dide) και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 

ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της 

εν λόγω υπηρεσίας. 

Το 20% του ποσού θα αποπληρωθεί μετά το πέρας της εκπαιδευτικής επίσκε-

ψης. 

 

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής: 

1. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμ-

μα της εκδρομής. 

2. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών 

και οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. 

3. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής. 

5. Το κόστος ανά μαθητή (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής 

δια του ενδεικτικού αριθμού των μαθητών). 

6. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή. 

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσε-

λίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξι-

διού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγ-

γελματικής ευθύνης. 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

Αλεκάκης Παναγιώτης 

 












	Ανακοινοποίηση Προκήρυξη εκδρομής στην  Αλεξανδρούπολη Α΄ Λυκείου 2018 2ο ΓΕΛ.pdf (p.1-3)
	προσφορα complete.pdf (p.4-5)
	velonis.pdf (p.6)
	topsikiotis.pdf (p.7)
	πράξη 26,27.pdf (p.8)

