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ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή της Β΄ Λυκείου στη
Θεσσαλονίκη».
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 απόφαση του ΥΠΕΠΘ «περί
εκδρομών-μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων», σας γνωρίζουμε ότι το
σχολείο μας προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ τάξης, από 12/04/19 έως 15/04/19
με ΤΡΕΙΣ (03) διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη , σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και άνω
με πρωινό . Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι 54 και οι συνοδοί καθηγητές
τέσσερις (04). Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει με ένα (01) λεωφορεία, το οποίο θα πληροί
όλες τις προδιαγραφές του Νόμου.
Το πρόγραμμα των μετακινήσεων της εκδρομής περιλαμβάνει :
Ημέρα 1η: 12/04/2019: Αναχώρηση από την Κόρινθο, μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο και
στο μουσείο Πέλλας, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 2η: 13/04/2019: Επίσκεψη στα οχυρά Ρούπελ, στη Μονή Ακριτοχωρίου και στη Λίμνη
Κερκίνη. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η: 14/04/2019: Περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και επίσκεψη σε χώρους και
αξιοθέατα. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 4η: 15/04/2019: Αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη, στάση στον αρχαιολογικό χώρο του
Δίου και επιστροφή στη Κόρινθο.
Το ακριβές πρόγραμμα με όλες τις μετακινήσεις – επισκέψεις, θα καταρτιστεί με το
πρακτορείο με το οποίο θα συνεργαστούμε για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής
εκδρομής.
Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, να
καταθέσουν στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την
Παρασκευή 1/03/19, ώρα 12:00, που θα περιλαμβάνει γενικά τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου , ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας , το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ .
2. Ασφαλιστική Ευθύνη διοργανωτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

4. Τελική συνολική τιμή της εκπαιδευτικής εκδρομής, αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.
Για την επιλογή της προσφοράς θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή
1. Η τιμή και η ποιότητα.
2. Η καταλληλότητα του ξενοδοχείου όσον αφορά την ασφάλεια των μαθητών.
3. Η όσο το δυνατό μικρότερη απόσταση από το κέντρο της πόλης.
4. Η προηγούμενη συνεργασία.
5. Κάθε επιπλέον παροχή.
Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την
εκδρομή χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο.
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