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Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών 
6ο χλμ. Σερρών Δράμας 
Τηλ.: 23210 51111 
Φαξ: 23210 51885 
e-mail: info@aristotelio.gr 

 
 
 
Ημερομηνία: Σέρρες, 17.03.2022 
 
Αριθμός Πρωτ.: 305 

 
 

Προς: Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης) 

  
 
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική 

επίσκεψη-μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη 
  
Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα Γραφεία Γενικού 
Τουρισμού τα οποία διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο οικονομική προσφορά για την μονοήμερη 
οδική εκδρομή των μαθητών της Α’ Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020, Υ.Α. 
 

Προορισμός: Θεσσαλονίκη (Νόησις) 

Αριθμός ημερών: 1 

Σκοπός του ταξιδιού: Μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή, 08 Απριλίου 2022 

Ώρα αναχώρησης: 08:30 

Ώρα άφιξης: 18:00 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 32 

Αριθμός συμμετεχόντων καθηγητών: 3 

Τρόπος – μέσο μεταφοράς: Λεωφορείο  

Ξενοδοχείο (κατηγορία): - 

Περιοχή (κέντρο ή όχι): - 

Λοιπές υπηρεσίες: - 

Υποχρεωτική ασφάλισης ευθύνης του 
διοργανωτή: 

Ναι (Υποχρεωτικό) 

Προαιρετική ασφάλιση: Ναι  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: 
προσφοράς στο σχολείο:  

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ.. 

Λοιπές παροχές πρακτορείου (ναι ή όχι):  
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Απαιτούμενοι όροι Προσφοράς: 
1. Μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές:  

▪ Τουριστικό λεωφορείο : το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη 
νομοθεσία προδιαγραφές, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλείας για την 
μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. 

2. Στην προσφορά τους τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού οφείλουν να συμπεριλάβουν: 
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο γενικού Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ. 
2. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
3. Επιστροφή του συνολικού ποσού συμμετοχής σε περίπτωση θετικού κρούσματος covid 19 προ της 

αναχωρήσεως (επιβεβαιωμένη με έλεγχο PCR test). 
4. Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, 

αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/μαθήτρια, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές 
χρεώσεις (π.χ. ΦΠΑ, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων κτλ). 

5. Μετά το τέλος της εκδρομής- μετακίνησης το πρακτορείο οφείλει να εκδώσει απόδειξη σε κάθε 
συμμετέχοντα ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στον καθένα. 

6. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες 
ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές κτλ) με αλλαγή 
ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 

7. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή-μαθήτριας σε περίπτωση - που για λόγους 
ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

8. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή, τα 
σχολεία διατηρούν το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσουν την εκδρομή εφόσον δε συμπληρωθεί 
ο απαραίτητος αριθμός μαθητών ή σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος. 

9. Η απόφαση της επιτροπής επιλογής αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου: aristotelio.gr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη 
Γραμματεία του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών, που εδρεύει στο 6ο χλμ. Σερρών - Δράμας, το 
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 – και ώρα 12:00. 
Μετά την παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 23 Μαρτίου 
2022 στο Γραφείο του Διευθυντή του  Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών στις 12:30, για την επιλογή 
του τουριστικού γραφείου. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή, θα ληφθούν υπόψη 
ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια, όπως η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, 
καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
 
 

Δημήτριος Κυρανάκης 
Φιλόλογος ΠΕ02 

 


