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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας ζητούμε ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές από τα
τουριστικά γραφεία, με δυο ξεχωριστά προγράμματα: Α) για μετάβαση προς και από
Θεσσαλονίκη (ακτοπλοϊκώς-πούλμαν) και Β) για μετάβαση Σόφια-Θεσσαλονίκη (με
αεροπλάνο κατά την μετάβασή μας στη Σόφια και με πούλμαν και καράβι κατά την
επιστροφή) μέχρι την 29/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του σχολείου μας. Για τον
σκοπό αυτό σας παραθέτουμε δυο ξεχωριστά προγράμματα.

Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
ΚΥΡΙΑΚΗ 08/12/2019 : Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου επιβίβαση στο λεωφορείο
, μεταφορά στο λιμάνι της Σούδας. Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες.
ΔΕΥΤΕΡΑ 09/12/2019 ώρα 07:30. Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση με λεωφορείο
για Θεσσαλονίκη. Προορισμός μας τα Μετέωρα (άφιξη 12 μμ) όπου θα ξεναγηθούμε και
στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Καλαμπάκα για φαγητό. Στις 14:00 αναχώρηση
για Θεσσαλονίκη και άφιξη περίπου στις 18:00. Τακτοποίηση στα δωμάτια του
ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος και βραδινή έξοδος για φαγητό. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο στις 10μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 10/12/2019: Επίσκεψη στη Βεργίνα, στη Βέροια και στη Νάουσα και στο
χιονοδρομικό κέντρο του Σελίου, εφόσον υπάρχει χιόνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Βραδινή έξοδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 10μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2019: Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα επισκεφθούμε τα Κάστρα,
τον ναό του Αγίου Δημητρίου και τις ιστορικές κατακόμβες του, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και θα ανεβούμε στον Λευκό Πύργο.
Μετά θα περπατήσουμε στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Δημοκρατίας όπου
θα δούμε τη Ροτόντα , την Αψίδα του Γαλέριου και άλλα αξιοθέατα, ενώ θα έχουμε
χρόνο για φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο , ξεκούραση και
βραδινή έξοδος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 10μ.μ..
ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019: Αναχώρηση στις 09:00 για Έδεσσα και Πόζαρ. Επιστροφή και
άφιξη στο ξενοδοχείο, ξεκούραση μέχρι την βραδινή έξοδο για φαγητό. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12/2019: Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, ετοιμάζουμε τις αποσκευές
μας και επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για την επιστροφή. Για πρωινό θα σταματήσουμε
στην Εθνική Οδό ,στο ύψος των Τεμπών της Άγιας Παρασκευής, ενώ για μεσημεριανό θα
κάνουμε μια ενδιάμεση στάση σε εστιατόριο της εθνικής οδού. Κατά τις 15:00
αναχώρηση για Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις
καμπίνες.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/2019: Άφιξη στο λιμάνι της Σούδας. Τέλος εκδρομής.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Κυριακή 8/12/2019
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Σάββατο 14/12/2019

Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 09/12/2019 : Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου επιβίβαση στο
λεωφορείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο. Επιβίβαση στο αεροπλάνο (κατά προτίμηση
πρωινές ή μεσημεριανές ώρες). Άφιξη στη Σόφια.Τακτοποίηση στα δωμάτια του
ξενοδοχείου. Έξοδος για φαγητό, βόλτα στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις
10μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 10/12/2019: Μετά το πρωινό, ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο και στα αξιοθέατα
(βιβλιοθήκη Κύριλλου-Μεθόδιου, καθεδρικός ναός κλπ). Μεσημεριανό γεύμα στη Σόφια
, το απόγευμα θα συνεχίσουμε τη γνωριμία μας με την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2019: Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, θα αναχωρήσουμε από Σόφια
στις 8π.μ. μέσω Νευροκοπίου. Μετά από 2ωρη πορεία θα κάνουμε μια στάση στην
όμορφη πόλη της Δράμας, θα περάσουμε από την Αλιστράτη Σερρών, όπου θα
επισκεφθούμε ένα από τα πιο όμορφα σπήλαια, κατόπιν θα φτάσουμε μετά από μια 1 ωρα
και 40’ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα
ξεναγηθούμε στην πόλη, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βραδυνή έξοδος, επιστροφή στο
ξενοδοχείο στις 10μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019: Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα επισκεφθούμε τα Κάστρα, τον
ναό του Αγίου Δημητρίου και τις ιστορικές κατακόμβες του, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και θα ανεβούμε στον Λευκό Πύργο.
Μετά θα περπατήσουμε στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Δημοκρατίας όπου
θα δούμε τη Ροτόντα , την Αψίδα του Γαλέριου και άλλα αξιοθέατα, ενώ θα έχουμε
χρόνο για φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο , ξεκούραση και
βραδινή έξοδος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 10μ.μ..
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12/2019: : Επίσκεψη στη Βεργίνα, στη Έδεσσα και στη Νάουσα και
στο χιονοδρομικό κέντρο του Σελίου, εφόσον υπάρχει χιόνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Βραδινή έξοδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 10μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/2019: : Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, ετοιμάζουμε τις αποσκευές
μας και επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για την επιστροφή. Για πρωινό θα σταματήσουμε
στην Εθνική Οδό ,στο ύψος των Τεμπών της Άγιας Παρασκευής, ενώ για μεσημεριανό θα
κάνουμε μια ενδιάμεση στάση σε εστιατόριο της εθνικής οδού. Κατά τις 15:00
αναχώρηση για Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις
καμπίνες.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/2019: Άφιξη στο λιμάνι της Σούδας. Τέλος εκδρομής
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Δευτέρα 09/12/2019
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Κυριακή 15/12/2019
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ Α ΠΡΟΓΡΜΜΑ
1.

Το ξενοδοχείο να είναι 3 ή 4 αστέρων (επίσημος χαρακτηρισμός ΕΟΤ), στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκτός της περιοχής του σιδηροδρομικού σταθμού. Η
διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια και
των καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.
2.
Τα λεωφορεία να είναι τουριστικά (όχι διώροφα), με κλιματισμό, μουσική,
μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και θα πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας. 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής θα
προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων, φωτοτυπίες
από τις άδειες κυκλοφορίας, και το έγγραφο του ελέγχου από τα ΚΤΕΟ.
3.
Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής-μετακίνησης (περιηγήσεις, ξεναγήσεις, νυχτερινές εξόδους κ.α).
4.
Η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας θα γίνει από επίσημο
ξεναγό του ΕΟΤ.
5.
Στις ακτοπλοϊκές μεταφορές του σχολείου ΟΛΟΙ οι μαθητές του σχολείου και
οι συνοδοί καθηγητές θα είναι τακτοποιημένοι σε καμπίνες με ατομικό κρεβάτι για
τον καθένα.
6.
Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το επιλεχθέν
πρακτορείο είναι υποχρεωμένο να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι
διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) και το
πλάνο με την ονομαστική τοποθέτηση των μαθητών σε αυτά. (Ο κάθε μαθητής θα
γνωρίζει το δωμάτιο που θα μείνει).
7.
Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι
υποχρεωμένο να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση της ναυτιλιακής εταιρείας για την
κράτηση των διαθέσιμων εισιτηρίων ή τα εισιτήρια. Επίσης το πλάνο τοποθέτησης
των μαθητών σε καμπίνες (αν είναι εφικτό)
8.
Αν δεν ικανοποιηθούν οι δύο προηγούμενοι παράγραφοι θα κληθεί άμεσα και
χωρίς άλλη διαδικασία ο αμέσως επόμενος μειοδότης.
9.
Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα οριστεί από το τουριστικό πρακτορείο
υπεύθυνος συνοδός ο οποίος σε συνεννόηση με τον αρχηγό της εκδρομής και το
τουριστικό πρακτορείο θα επιλαμβάνεται για την επίλυση κάθε προβλήματος που θα
προκύψει.
10.
Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του
γραφείου γενικού τουρισμού.
11.
Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους
συνοδούς καθηγητές.
12.
Χορήγηση ατομικών αποδείξεων για τα έξοδα της εκδρομής.
13.
Το __20__% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν
εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου
από την εκδρομή.
14.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Η
παλαιότητα των λεωφορείων θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών και
για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας των λεωφορείων
που θα μας διαθέσετε.
15.
Οι μαθητές που αναμένεται να συμμετέχουν είναι 59 και οι συνοδοί 4.
16.
Ο αριθμός μαθητών/συνοδών και το καθημερινό πρόγραμμα της εκδρομής
ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ Β ΠΡΟΓΡΜΜΑ
1. Το ξενοδοχείο να είναι 3 ή 4 αστέρων (επίσημος χαρακτηρισμός ΕΟΤ), στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκτός της περιοχής του σιδηροδρομικού σταθμού
ένω στη Σόφια το ξενοδοχείο να είναι 4 αστέρων και κοντά στο κέντρο της πόλης.
Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι σε τρίκλινα ή τετράκλινα
δωμάτια και των καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.
2. Τα λεωφορεία να είναι τουριστικά (όχι διώροφα), με κλιματισμό, μουσική,
μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και θα πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της
εκδρομής θα προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια των
λεωφορείων, φωτοτυπίες από τις άδειες κυκλοφορίας, και το έγγραφο του
ελέγχου από τα ΚΤΕΟ.
3. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής-μετακίνησης (περιηγήσεις, ξεναγήσεις, νυχτερινές εξόδους κ.α).
4. Η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας θα γίνει από επίσημο ξεναγό
του ΕΟΤ.
5. Στις ακτοπλοϊκές μεταφορές του σχολείου ΟΛΟΙ οι μαθητές του σχολείου και οι
συνοδοί καθηγητές θα είναι τακτοποιημένοι σε καμπίνες με ατομικό κρεβάτι για
τον καθένα
6. Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το επιλεχθέν πρακτορείο
είναι υποχρεωμένο να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει
τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) και το πλάνο
με την ονομαστική τοποθέτηση των μαθητών σε αυτά. (Ο κάθε μαθητής θα
γνωρίζει το δωμάτιο που θα μείνει).
7. Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι
υποχρεωμένο να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση της ναυτιλιακής εταιρείας για την
κράτηση των διαθέσιμων εισιτηρίων ή τα εισιτήρια. Επίσης
το πλάνο
τοποθέτησης των μαθητών σε καμπίνες (αν είναι εφικτό)
8. Αν δεν ικανοποιηθούν οι δύο προηγούμενοι παράγραφοι θα κληθεί άμεσα και
χωρίς άλλη διαδικασία ο αμέσως επόμενος μειοδότης.
9. Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα οριστεί από το τουριστικό πρακτορείο
υπεύθυνος συνοδός ο οποίος σε συνεννόηση με τον αρχηγό της εκδρομής και το
τουριστικό πρακτορείο θα επιλαμβάνεται για την επίλυση κάθε προβλήματος που
θα προκύψει.
10. Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του
γραφείου γενικού τουρισμού.
11. Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους
συνοδούς καθηγητές.
12. Χορήγηση ατομικών αποδείξεων για τα έξοδα της εκδρομής.
13. Το __20__% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση
ακριβούς εκτέλεσης της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από
την εκδρομή.
14. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές.
Η παλαιότητα των λεωφορείων θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των
προσφορών και για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης
κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.
15. Οι μαθητές που αναμένεται να συμμετέχουν είναι 59 και οι συνοδοί 4.
16. Ο αριθμός μαθητών/συνοδών και το καθημερινό πρόγραμμα της εκδρομής
ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει έγκαιρη
ενημέρωση
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Μαράκη Μαρία
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