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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 33120/ΓΓ4/06-12-2017 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ Β΄/681/06-12-2017) κε ζέκα: «Εκδρομές − Εκπαιδεσηικές επιζκέυεις
μαθηηών και μαθηηριών Δημόζιφν και Ιδιφηικών ζτολείφν Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ενηός και εκηός
ηης τώρας», ζαο γλσξίδνπκε όηη ην ζρνιείν µαο πξνγξακκαηίδεη ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ησλ
καζεηώλ ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο κε πξννξηζκό ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 18 Απξηιίνπ 2019 έσο θαη 21 Απξηιίνπ 2019 ζύκθσλα µε ην αθόινπζν πξόγξακκα:
1ε κέξα: Πέκπηε, 18 Απξηιίνπ 2019: Βξαράηη - Θεζζαινλίθε
06:00: πγθέληξσζε ην πξσί ζην ζρνιείν, επηβίβαζε ζηα ιεσθνξεία θαη αλαρώξεζε κε
ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα Θεζζαινλίθε.
16:00: Άθημε ζηε Θεζζαινλίθε – Δγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν.
18:00: Πεξηήγεζε ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο.
20:00: Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν.
2ε κέξα: Παξαζθεπή, 19 Απξηιίνπ 2019: Θεζζαινλίθε
09:30: Αλαρώξεζε από ην Ξελνδνρείν.
10:00: Ξελάγεζε ζηα ηζηνξηθά κλεκεία: Λεπθό Πύξγν, Ρνηόληα, Κακάξα (Αςίδα ηνπ Γαιέξηνπ),
Άγην Γεκήηξην, ην αξραηνινγηθό κνπζείν θαη ην Βπδαληηλό κνπζείν ηεο πόιεο.
13:30: Αλαρώξεζε γηα θέληξν επηζηήκεο NOESIS Θεζζαινλίθεο.
13:45: Άθημε ζην θέληξν επηζηήκεο NOESIS Θεζζαινλίθεο θαη μελάγεζε ζην κνπζείν
Σερλνινγίαο.
15:30: Αλαρώξεζε γηα θέληξν Θεζζαινλίθεο, θαγεηό θαη πεξηήγεζε ζην θέληξν.
20:00: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν.
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3ε κέξα: άββαην, 20 Απξηιίνπ 2019: Θεζζαινλίθε – Άγγηζηξν – Βπξώλεηα - Κεξθίλε.
09:30: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν.
11:30: Δπίζθεςε ζηα ηακαηηθά ινπηξά ηνπ ρσξηνύ Αγγίζηξνπ εξξώλ.
14:00: Φαγεηό ζην ρσξηό Βπξώλεηα.
15:30: Δπίζθεςε ζην Δλπδξείν Βπξώλεηαο.
16:30: Δπίζθεςε ζηε ιίκλε Κεξθίλε.
19:30: Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν.
4ε κέξα: Κπξηαθή, 21 Απξηιίνπ 2019: Θεζζαινλίθε – Βξαράηη.
09:30: Αλαρώξεζε από ην Ξελνδνρείν.
10:00: Δπίζθεςε ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο.
12:00: Αλαρώξεζε γηα Βξαράηη.
22:00: Άθημε ζην ζρνιείν..
Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 64 καζεηέο, 1 αξρεγόο θαη 3 ζπλνδνί.
Σα

ελδηαθεξόκελα

Πξαθηνξεία

πνπ

πιεξνύλ

ηηο

λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ ζθξαγηζκέλεο

λόκηκεο

πξνδηαγξαθέο

θαινύληαη

πξνζθνξέο α) πξνζσπηθά ή β) κε

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν θαη κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε
κνξθή (θαη όρη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) ην αξγόηεξν έσο ηελ Σξίηε 26
Μαξηίνπ 2019 θαη ώξα 12:30 µ.µ.. H αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
Σα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ µαο θαη ηεο Γ/λζεο Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο Κνξηλζίαο.
Η πποσυοπά να πεπιλαμβάνει:
1. Γηακνλή

ζε

μελνδνρείν

αζηέξσλ

4

θαη

άλσ

(µε

βεβαίσζε

από

ην

επηκειεηήξην

μελνδόρσλ) µε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη βξαδηλό εληόο ηνπ μελνδνρείνπ ζε κπνπθέ), δίθιηλα ή
ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο. Σν μελνδνρείν λα πιεξνί
πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο θαη λα είλαη εππξεπέο ζηελ ζπλνιηθή ηνπ όςε, εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή.
2. Σν μελνδνρείν λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ή θαη ζε απόζηαζε κέρξη 10 km από ηo θέληξν ηεο
Θεζζαινλίθεο.
4. Λεσθνξείν γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε από ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
εθδξνκήο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηεο.
5. Τπνρξεσηηθή
νξίδεη

ε

Αζθάιηζε

θείκελε

Αζηηθήο

λνκνζεζία

θαη

Δπαγγεικαηηθήο
πξόζζεηε

Δπζύλεο

ηαμηδησηηθή

Γηνξγαλσηή,

αζθάιηζε,

πνπ

λα

όπσο
θαιύπηεη

ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
6. Τπεύζπλε

δήισζε

ηνπ

πξαθηνξείνπ

όηη

δηαζέηεη

ην

Δηδηθό

ήκα

Λεηηνπξγίαο,

νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
7. ΦΠΑ – Απόδεημε γηα θάζε καζεηή.
8. πλνιηθό θόζηνο εθδξνκήο αιιά θαη θόζηνο αλά καζεηή.
ε κάθε πεπίπτωση θα ππέπει να εξασυαλίζονται τα εξήρ:


Σα μελνδνρεία ηα νπνία ζα πξνηαζνύλ, έλα ή πεξηζζόηεξα, πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά.
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ην



Κάιπςε θόζηνπο γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.



Σελ

αληηκεηώπηζε

ηεο

πεξίπησζεο

πνπ

δε

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί

ε

εθδξνκή

ζηηο

πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εθινγέο θιπ.) λα
κεηαηίζεηαη ζε άιιε εκεξνκελία.


Σν ιεσθνξείν πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε

ησλ καζεηώλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο
(ειεγκέλν από ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόιεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο,
ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδόκελν θιπ.) θαζώο θαη λα πιεξνί όιεο ηηο
πξνδηαγξαθέο.


Πξαγκαηνπνίεζε θαη ηπρόλ έθηαθησλ κεηαθηλήζεσλ κε απόθαζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο.



Ζ απνδνρή από ην πξαθηνξείν πιεξσκήο ησλ εμόδσλ ηεο εθδξνκήο κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν:
πξνθαηαβνιή 20% θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύλαςεο ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ, ην 50% πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο εθδξνκήο θαη ην ππόινηπν κεηά ηελ επηζηξνθή από ηελ εθδξνκή θαη εθόζνλ έρνπλ
ηεξεζεί νη όξνη ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ όπσο ζα επηβεβαησζεί από ηελ έθζεζε ησλ ζπλνδώλ
θαζεγεηώλ.



Παξνρή μελαγνύ όπνπ είλαη εθηθηό.



Πξηλ από ηελ εκεξνκελία αλαρώξεζεο ηεο εθδξνκήο ην γξαθείν ζα ζηείιεη έγγξαθε
δηαζεζηκόηεηα ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ ρνιείνπ καο.

Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά πνπ ζπλδπάδεη ηελ ΚΑΛΤΣΔΡΖ θαη ΑΦΑΛΔΣΔΡΖ
ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ηεο εθδξνκήο µε ηελ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΣΗΜΖ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Σν νξηζηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί.
Ζ ΓΗΔΘΤΝΣΡΗΑ

Εηνύβα Δπζηαζία ΠΔ83
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