
 

 

                
 έρρες  23 –   10  -  2017 
Αριθ. Πρωη.: Φ. 23 / 623 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΔΡΡΩΝ 

3o ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΔΡΡΩΝ 

            ΠΡΟ: 
 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ     

   Σατ. Δ/νζη :  Γιάννη Ρίηζοσ 6 
  Σ.Κ.:             62124 έρρες 
  Σηλέθωνο:   2321 0 23584 
  FAX:             2321 0 25571 
  Ε-mail : mail@3lyk-serron.ser.sch.gr 
  Πληροθορίες: Φρούηης Θεόδωρος 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΞΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΟΤ 3ου ΓΕ.Λ. ΣΟ 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ». 

Σο 3ο ΓΕ.Λ. ερρών διοργανώνει εξαήμερη (5 διανυκτερεφςεισ) εκδρομή 48 μαθητών τησ Γ’  τάξησ με 

προοριςμοφσ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ. Παρακαλοφμε  όςα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμοφν, να εκδηλώςουν 

ενδιαφζρον και να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά με τη μετακίνηςη αυτή του χολείου μασ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΕΞΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ (5 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ) 

 

1. α) ΦΟΛΕΙΟ: 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 

    β) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΣΟΤ 6, Σ.Κ. 62124 ΕΡΡΕ 

    γ) ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΦΟΛΕΙΟΤ: 2321023584 

    δ) ΥΑΞ ΦΟΛΕΙΟΤ: 2321025571 

    ε) EMAIL ΦΟΛΕΙΟΤ: 
mail@3lyk-serron.ser.sch.gr 

 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ: 

6 [ 1+4=5 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ   

(1 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ (27/11) ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

, 4 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ (28/11  έως 2/12) 

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ  ) 

mailto:mail@3lyk-serron.ser.sch.gr


4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: 27/11/2017  ΕΩ 2/12/2017 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ   

    ΜΑΘΗΣΩΝ: 
48 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 
4 

6. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟΤ: 

3 ΑΣΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

(1 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ (27/11) (ΚΑΣΑ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ)  

 

4 ΑΣΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΗ 

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 4 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ 

 (28/11  έως 2/12) (ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ)  

ΔΩΜΑΣΙΑ  ΣΡΙΚΛΙΝΑ  ΚΑΙ ΣΕΣΡΑΚΛΙΝΑ  

(ΦΩΡΙ ΡΑΝΣΖΟ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ/ΣΡΙΕ 

ΚΑΙ  

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΕ/ΣΡΙΕ 

7. ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: 
ΛΕΩΥΟΡΕΙΟ (ΣΟ ΠΟΛΤ ΔΕΚΑΕΣΙΑ) 

ΜΕ 2 ΟΔΗΓΟΤ. 

8. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ: 
ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΥΗ (ΜΕ ΜΠΟΤΥΕ ΚΑΣΑ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ ) 

9. ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ    

    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΝΑΙ (Τποχρεωτικό) – ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ & 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΥ. ΕΣΑΙΡΕΙΑ.  

10. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ: ΝΑΙ  

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΟ   

      ΦΟΛΕΙΟ: 

ΚΛΕΙΣΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΕΩ ΣΗΝ    

30/10/2017 ΣΙ 12:00 μ.μ. 

12. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΦΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΦΙ): 

- ΑΡΧΗΓΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΟ 

ΞΕΝΑΓΟ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΜΕ 

ΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.  

- Συχόν FREE  θα ληφθοφν υπόψιν  ςτην 

επιλογή πρακτορείου  
 
 



Η πποσφοπά θα ππέπει να πεπιλαμβάνει: 

 

1. υνολικό κόστος μετακίνησης, κόστος κατ' άτομο, τι ακριβώς περιλαμβάνεται 
στην τιμή . Επίσης να αναφέρονται και τυχόν χρεώσεις για Δημοτικούς ή 
άλλους φόρους ή και προκαταβολές που θα ζητηθούν από τα ξενοδοχεία ή 
άλλους χώρους. 

2. Σαξιδιωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (αριθμός συμβολαίου), σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία και Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης που θα καλύπτει 
τους μαθητές και καθηγητές σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

3. Να αναφέρεται ρητά ότι αποδέχεται τους παρακάτω όρους αποπληρωμής: 

• Προκαταβολή 30% του συνολικού κόστους με το αναθετήριο 

• Σο υπόλοιπο 50% του συνολικού κόστους πριν την αναχώρηση 

• Σο τελευταίο 20% με το πέρας της εκδρομής . 

4. Τπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει Ειδικό ήμα Λειτουργίας το 
οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Σύνταξη και υποβολή πποσφοπών: Η προςφορά κατατίθεται ςε κλειςτοφσ φακζλουσ, που θα φζρουν 

εντφπωσ ή με ςφραγίδα τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και την ζνδειξη “Προςφορά για την εκδρομή του 

3ου ΓΕ.Λ. ερρϊν ςτο Βελιγράδι-Βουδαπζςτη“ ζωσ Δευτζρα 30/10/2017 και ϊρα 12:00. 

 

Αξιολόγηση πποσφοπών: Η αξιολόγηση των πποσφοπών ππαγματοποιείται σε μια 

φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 
2. Έλεγχος 
3. Αξιολόγηση προσφοράς 
4. Επιλογή αναδόχου 

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 διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο 

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο. 

Προσφορές που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται 
υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση 
οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων 
συγκοινωνίας. 

Επιλογή αναδόχου 

Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του 

σχολείου. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου 

που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση. Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον 

της Επιτροπής Αξιολόγησης του χολείου την ΔΕΤΣΕΡΑ  30/10/2017 και ώρα  13:00  μ.μ.  

Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται, στο 



οποίο αναφέρονται, επίσης, με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Σο πρακτικό αυτό, εφόσον 

ζητηθεί, κοινοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα 

νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της 

επιλογής εντός δύο (02) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Μετά την 

αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του 

ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό 

συμφωνητικό), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη.  

τη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής: 

I. Σο εγκεκριμένο από τον ύλλογο Διδασκόντων Εκπαιδευτικών αναλυτικό 

πρόγραμμα της μετακίνησης.  

II. Η προσφερόμενη ασφάλεια 

III. Σο συνολικό κόστος της εκδρομής 

IV. Σο κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής διά 

του αριθμού των ατόμων) 

ν. Οι Γενικοί Όροι συμμετοχής στην μετακίνηση. 

Επτά μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει γραπτή βεβαίωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή καθηγητών του σχολείου μας. Αν δεν τηρηθούν  

τα αναφερόμενα παραπάνω, θα κληθεί ο αμέσως επόμενος μειοδότης. 

O ΔΙΕΤΘΤΝΣH 

Φροφτησ Θεόδωροσ 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 3ου  ΓΕΛ ΕΡΡΩΝ 

 
1η ημέρα: ΔΡΡΔ - ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ 
 

2η ημέρα: ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ - ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΠΟΛΗ - ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ  
 

3η ημέρα: ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ –ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΠΟΛΗ  

 

4η ημέρα: ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ – ΒΙΔΝΝΗ–  ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ        ή  

                  ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ –ΠΑΡΑΓΟΤΝΑΒΙΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΄ 

(Αν έτοσν διαθορεηικό κόζηος : δσο προζθορές – μια για κάθε προοριζμό ) 
 

5η ημέρα: ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ –ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΠΟΛΗ  

 
6η ημέρα: ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ - ΔΠΙΣΡΟΦΗ  


