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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23240 22030 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23240 20052 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@gym-n-zichn.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Ιωάννινα 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: Τρεις (03), Δύο (02) διανυκτερεύσεις 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Στο χρονικό διάστημα 12/04/2019 έως 
14/04/2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   
    ΜΑΘΗΤΩΝ: Εικοσιέξι (26) 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Τρεις (03) 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 4**** και λιγότερα (Δείτε τις λεπτομέρειες 
στο συνοδευτικό κείμενο) 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): 
Κατά προτεραιότητα, στο κέντρο των 
Ιωαννίνων (Δείτε τις λεπτομέρειες στο 
συνοδευτικό κείμενο) 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: Λεωφορείο, Ένα (01)  

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΑΙ, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις 
επόμενες σελίδες 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ    
    ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: ΝΑΙ (Υποχρεωτικό) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΟΧΙ 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   
      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    
      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

ΝΑΙ. Όπως περιγράφονται αναλυτικά στις 
επόμενες σελίδες 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                                                                                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 



 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση:       Ν. ΖΙΧΝΗ 
Ταχ. Κώδ.:        62042  
Τηλέφωνο: 2324022030-fax:2324020052 

Email: mail@gym-n-zichn.ser.sch.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ν. Ζίχνη   06/02/2019 

 

 

               Αριθμ. Πρωτ. 33 

 

        ΘΕΜΑ: Τριήμερη εκδρομή της Γ’ Γυμνασίου στα Ιωάννινα  
 

 

Το Γυμνάσιο Νέας Ζίχνης επιθυμεί να διοργανώσει τριήμερη (3ήμερη) εκπαιδευτική εκδρομή για τη 

Γ’ Γυμνασίου που θα διεξαχθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 έως και 

την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, στα Γιάννενα, στην οποία θα λάβουν μέρος εικοσιέξι (26) μαθητές και 

τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.  

 

Ι. Τρόπος διεξαγωγής της εκδρομής και διαδικασία επιλογής 

• Η διεξαγωγή της εκδρομής θα γίνει οδικώς. 

 

ΙΙ. Μετακινήσεις μαθητών 

• Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Ν. Ζίχνης πρωινή ώρα με σύγχρονο λεωφορείο και πλήρωμα που 

πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής 

νομοθεσίας. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεσή μας για οποιαδήποτε μετακίνηση, οποιαδήποτε 

ώρα σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, είτε για ξενάγηση είτε για νυχτερινή έξοδο, 

ακόμα και αν απαιτείται η ύπαρξη δεύτερου οδηγού. 

  

IΙI. Ξενοδοχείο 

Το ξενοδοχείο θα είναι 4 αστέρων (****) και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει διαθεσιμότητα θα 

ακολουθηθεί φθίνουσα σειρά αστεριών στην επιλογή του ξενοδοχείου (τριών αστέρων, δύο αστέρων). Η 

τοποθεσία του ξενοδοχείου θα είναι κατά προτεραιότητα στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα θα γίνουν δεκτές και προσφορές εκτός του κέντρου. Επομένως, 

ο πρώτος παράγοντας επιλογής θα είναι η κατηγορία αστεριών και ο δεύτερος η απόσταση από το κέντρο. 

Θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά μεταξύ των ξενοδοχείων που βρίσκεται υψηλότερα στους δύο 

προηγούμενους παράγοντες. Τα δωμάτια των μαθητών θα είναι κατά βάση τρίκλινα και των συνοδών 

μονόκλινα. Η τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει πρωινό (σε πλούσιο μπουφέ) εντός ξενοδοχείου. 

Επίσης, στην προσφορά να αναφέρονται ρητά και οι φόροι ξενοδοχείων που επιβαρύνουν τους εκδρομείς, 



οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στην τελική τιμή προσφοράς της εκδρομής.  

 

ΙV. Πρόγραμμα επισκέψεων – Ξεναγήσεις 

• Το πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων θα αποφασισθεί από το σύλλογο διδασκόντων του 

σχολείου και θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές περιήγηση στην πόλη των Ιωαννίνων. 

• Οι αμοιβές των επαγγελματιών ξεναγών βαρύνουν το πρακτορείο. 

 

V. Ασφαλιστική κάλυψη 

Θα υπάρχει απαραίτητα η υποχρεωτική από το νόμο Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή από το 

πρακτορείο για τους μαθητές και  τους συνοδούς καθηγητές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της 

διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 περ. β και το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 339/1996. Θα 

γίνεται ρητή αναφορά στην προσφορά ότι υπάρχει ασφάλιση της εκδρομής από ασφαλιστική εταιρεία.   

 

VI. Ρήτρα μη τήρησης όρων συμβολαίου 

Ορίζεται ως ρήτρα μη τήρησης οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου, ίση με το 1/3 του συνολικού 

κόστους της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους του 

συμβολαίου μπορεί να γίνει δεκτή μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του σχολείου (μαθητών, συλλόγου 

καθηγητών και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων), διαφορετικά το συμβόλαιο ακυρώνεται. 

 

VIΙ. Καταβολή χρημάτων 

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση (1/3) θα δοθεί με την υπογραφή 

των συμβολαίων και την προσκόμιση αποδεικτικών κράτησης ξενοδοχείου για το συγκεκριμένο σχολείο 

τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η δεύτερη δόση (1/3) θα δοθεί 15 ημέρες πριν την αναχώρηση της 

εκδρομής. Το υπόλοιπο 1/3 θα δοθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την επιστροφή.  

 

VIII. Κατάθεση προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα παραδοθούν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την 

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι σταθερή και 

ανεξάρτητη από πιθανές μεταβολές του πραγματικού κόστους της εκδρομής για το πρακτορείο. 

Επιπροσθέτως, δεν επιθυμούμε να κάνουμε χρήση εισιτηρίων free και στην τελική τιμή του 

πρακτορείου σας δεν θέλουμε να συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε επιπλέον έκπτωση ή προσφορά, 

παρά μόνο η τελική τιμή.  

 

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα συνεδριάσει για να επιλέξει την καλύτερη προσφορά η οποία 

θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 

Κατά την υπογραφή του συμβολαίου το πρακτορείο θα προσκομίσει βεβαίωση κράτησης ξενοδοχείου 



για τη συγκεκριμένη περίοδο και το συγκεκριμένο σχολείο και τα στοιχεία για την ασφαλιστική κάλυψη 

που παρέχεται (αριθμούς ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και αναλυτικές 

καλύψεις). Σημειώνεται ότι από τη στιγμή της αξιολόγησης των προσφορών έως την υπογραφή του 

συμβολαίου, οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της προσφοράς ή διαφορά ανάμεσα στους όρους της 

προσφοράς και του συμβολαίου μπορεί να γίνει δεκτή μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του σχολείου 

(μαθητών, καθηγητών, συλλόγου γονέων και κηδεμόνων), διαφορετικά η προσφορά θεωρείται άκυρη. 

Τέλος αν εξαιτίας σοβαρών έκτακτων λόγων καθίσταται μη ασφαλής η πραγματοποίηση της εκδρομής 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί, κατόπιν συνεννόησης του σχολείου (μαθητών, 

καθηγητών, συλλόγου γονέων και κηδεμόνων) και του πρακτορείου είναι δυνατή η τροποποίηση του 

προγράμματος της εκδρομής ώστε να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια εκδρομή ανάλογη των αρχικών 

συμπεφωνημένων προδιαγραφών. 

 

Ν. Ζίχνη, 06 - 02 - 2019 

 

Η Πρόεδρος του 15μελούς                      Η Πρόεδρος του Συλλόγου               Ο Διευθυντής του Γυμνασίου 

                                                                        Γονέων και Κηδεμόνων     

Παπαθανασίου Βασιλική                Σαρηπαρόγλου Ευδόκιμος           Κων/νος Βοζίκης 

                                                                

 

 

 

 

 


