
 

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή - μετακίνηση» 

              Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (ΦΕΚ 681 Β/06/03/2017) απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας», σας 

γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Μεσολόγγι – Ναύπακτος – Δελφοί – Αράχωβα  

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 13/2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 15/2/2020 

3. ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7:30 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 20:00 

4. ΤΑΞΗ/ΕΙΣ  Α,Β,Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 26 

ΣΥΝΟΔΟΙ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 29 

5. 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α-

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τουριστικό λεωφορείο σύγχρονης τεχνολογίας, 

κλιματιζόμενο, στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου για 

μεταφορά μαθητών και για τις περιηγήσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής, εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας και 
με δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ. 

6. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
(μονόκλινα, τρίκλινα, κλπ.) 

2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο κατά προτίμηση εντός του 
Μεσολογγίου, 3*** ή 4****, σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια 

για τους μαθητές/τριες (όχι δίκλινα με προσθήκη κρεβατιού) 

και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Απαραίτητη η 

βεβαίωση διαθεσιμότητας και κράτησης για τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες.  
Ημιδιατροφή με 2 πρωινά πλήρη και 2 δείπνα πλήρη σε 

μπουφέ απεριόριστα εντός του ξενοδοχείου. (εναλλακτικά τα 

δείπνα μπορούν να είναι σε επιλεγμένη ταβέρνα με 

περιγραφή του μενού) 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 

17ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

     ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  ΜΟΥΣΩΝ  & ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 
     Τ.Κ. – ΠΟΛΗ: 12137 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

     Email : mail@17gym-perist.att.sch.gr 

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 
     ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5014205 

     fax : 210 5014205 

       
 

 
             Περιστέρι, 9/1/2020 

 
           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4                                       

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Τουριστικό Γραφείο 

 

 

 
 

mailto:mail@17gym-perist.att.sch.gr


7. 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(παρακολούθηση εκδηλώσεων,  
επίσκεψη χώρων κτλ.) 

-Οι ξεναγήσεις θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του 

σχολείου. 

- επίσημος ξεναγός για τα αξιοθέατα στο Μεσολόγγι. 
-Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου καθ’  όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής. 

8. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
Όπως στο συνημμένο πρόγραμμα 

9. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 

ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πέμπτη 16/1/2020 και ώρα 10:00΄ 

10. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πέμπτη 16/1/2020 και ώρα 12:00’  

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν 

στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα 
εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει Βεβαίωση 

Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας και το Ειδικό Σήμα αναφέροντας τον αριθμό 

του, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις 

μετακινήσεις μαθητών/τριών θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, θα διαθέτουν πρόσφατο 

πιστοποιητικό ΚΤΕΟ και θα έχουν ελεγχθεί  από την τροχαία πριν την αναχώρηση. 

3.  Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

4.  Πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθενείας. 

5. Τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του οργανωμένου ταξιδιού  αλλά και 

επιβάρυνση ανά μαθητή.  

6. Αναλυτική Περιγραφή όλων των προσφερόμενων παροχών. 

7. Βεβαίωση διαθεσιμότητας και κράτησης από το ξενοδοχείο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες 

(απαραίτητη). 

 

     Το πρακτορείο υποχρεούται για παροχή θεωρημένων ατομικών αποδείξεων για όλους τους 

μαθητές/τριες μετά το πέρας της εκδρομής. 

     Η προκήρυξη δεν αποτελεί μειοδοτικό διαγωνισμό και η επιλογή του γραφείου θα γίνει 

αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον και την ασφάλεια των μαθητών, αφού συνεκτιμηθούν η 

τιμή, η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και η αξιοπιστία του τουριστικού γραφείου. 

Σημείωση: Αφού γίνει η τελική επιλογή του τουριστικού γραφείου από την επιτροπή, θα 

συνταχθεί και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου θα 

περιλαμβάνονται εκτός των άλλων και τα εξής:  

 Ρητή αναφορά αποδοχής όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και την καταβολή 

ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης όρου της συμφωνίας. 



 Ρητή έγγραφη αποδοχή αλλαγής, έπειτα από συμφωνία, των προβλεπομένων ημερομηνιών 

χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και επιστροφή όλων των χρημάτων σε 

περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (επιδημίας, φυσικής καταστροφής, 

εκλογών, απεργίας κλπ) ή αναστολής των εκδρομών από το ΥΠΕΘ. 

 Ρητή αναφορά αποδοχής για την επιστροφή των χρημάτων σε μαθητή/τρια σε περίπτωση 

που (αποδεδειγμένα εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς), ματαιωθεί η συμμετοχή 

του/της για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210-5014205. Η τελική 

σφραγισμένη προσφορά πρέπει να προσκομιστεί μέχρι την Πέμπτη στις 16/1/2020 και ώρα 

10:00΄στο γραφείο του Δ/ντή. Προσφορές με fax ή e-mail δεν γίνονται δεκτές. Άνοιγμα 

προσφορών από την επιτροπή την Πέμπτη 16/1/20 στις 12:00. 

 

                                                                                                                       Ο Δ/ΝΤΗΣ 

 

                                                                                                                           ΤΣΥ 

 

                                                                                                       ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


