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Θζμα : «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πραγματοποίηςη οργανωμζνησ 

οδικήσ τριήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ των μαθητϊν/τριϊν τησ Σϋ τάξησ του 

ςχολείου μασ ςτην Αθήνα, ςτη Βουλή των Ελλήνων, ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό 

επιςκζψεων του ςυλλόγου διδαςκόντων» 

Ο Διευκυντισ του 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ευκαρπίασ Θεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με τθν 

επιςτολι του Γενικοφ Γραμματζα του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων με αρικ. πρωτ.  

3689/28-08-2018, τθν εγκφκλιο του κ. Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Ραιδείασ με 

αρικ. πρωτ. Φ.14/126895/Δ2/25.7.2018 με τθν οποία απόφαςι του ζχει εγκρίνει για το 

ςχολικό ζτοσ 2018 - 2019 τθ ςυμμετοχι και τθ μετακίνθςθ των ςχολείων πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που κα υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα, τα 

προβλεπόμενα για τθ ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο πρόγραμμα, από πλευράσ Υπουργείου 

Ραιδείασ, που ορίηονται από τισ υπουργικζσ αποφάςεισ με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/28-02-

2017 (Β' 681) και Φ.12/ΦΜ/48140/Δl/21-03-2017 (Β' 1115), κακϊσ και από τθν με αρ. 

πρωτ.Φ .12/ΦΜ/53243/ Δ 1/2.4.2018 εγκφκλιο και τθν παράγραφο 7 του άρκρου 16 του 

Ρ.Δ. 79 / 2017 (ΦΕΚ 109Α ), που αφορά εκδρομζσ και διδακτικζσ επιςκζψεισ 

Π  ρ  ο  ς  κ  α  λ  ε  ί 

για υποβολι κλειςτϊν ταξιδιωτικϊν προςφορϊν πραγματοποίθςθσ οργανωμζνθσ οδικισ 

τριιμερθσ εκδρομισ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, από τα Γραφεία Γενικοφ Τουριςμοφ που 

πλθροφν τισ προβλεπόμενεσ από  το νόμο προχποκζςεισ λειτουργίασ, ςτο πλαίςιο τθσ 

εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ του ςχολείου μασ, ςτθν Ακινα και ςτθ Βουλι των Ελλινων και 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 

1)Τόποσ προοριςμοφ και διαμονισ: Αθήνα τθ χρονικι περίοδο από άββατο 26/1/2019, 
αναχϊρθςθ το πρωί από Θεςςαλονίκθ, ζωσ και τη Δευτζρα 28/1/2019, άφιξθ το βράδυ ςτθ 
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Θεςςαλονίκθ, λόγω προγραμματιςμζνθσ επίςκεψθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων (3 μζρεσ/2 
διανυκτερεφςεισ) 
2)Αρικμόσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν, γονζων και ςυνοδϊν : περίπου 75 (εβδομήντα πζντε) 
3)Μεταφορικό μζςο: ςφγχρονα τουριςτικά λεωφορεία με τουαλζτα, με χριςθ ςε 24/ωρθ 
βάςθ, με τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία 
4)Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν:  τρεισ  ςυνοδοί και ζνασ αρχηγόσ εκδρομήσ. υνολικά:  τζςςερισ 
(4) 
5)Κατθγορία καταλφματοσ:  τουλάχιςτον τεςςάρων αςτζρων ςτθ γφρω περιοχι τθσ 
Ακρόπολθσ και του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ, με ημιδιατροφή (μία τιμή) και με πρωινό 
μόνο (δεφτερη τιμή) 
6)Τα δωμάτια να είναι ζνα τρίκλινο για δφο μακθτζσ με τον/τθν ςυνοδό του, δίκλινα για 
κάκε μακθτι/τρια  με τον/τθν ςυνοδό του, χωρίσ τθ χριςθ ράντηων και μονόκλινα για τουσ 
ςυνοδοφσ και τον αρχθγό 
7)Επιλεγμζνα ςθμεία ξενάγθςθσ: Βουλι των Ελλινων, Ακρόπολθ – Ραρκενϊνασ, Μουςείο 
Ακρόπολθσ, Ρλάκα, Μοναςτθράκι, Καλλιμάρμαρο 
8)Να υπάρχουν ςτθ διάκεςθ μασ δφο τοπικοί ξεναγοί ςτα μνθμεία 
9)Να υπάρχει Ταξιδιωτικι Αςφάλεια 
10)Να υπάρχει Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Επαγγελματικισ Ευκφνθσ και Ευκφνθσ 
Διοργανωτι 
11)Να υπάρχει επιπρόςκετα και αςφάλιςθ ιατροφαρμακευτικισ και νοςοκομειακισ 
περίκαλψθσ για τθν κάλυψθ των εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκενείασ 
12)Να υπάρχει αςφάλιςθ που να καλφπτει τα ζξοδα αερομεταφοράσ ςε περίπτωςθ 
ατυχιματοσ ι αςκενείασ μακθτι ι ςυνοδοφ εκπαιδευτικοφ για τθν επιςτροφι του 
13)Στθν κλειςτι προςφορά πρζπει να αναφζρεται υποχρεωτικά θ τελική ςυνολική τιμή του 
οργανωμζνου ταξιδιοφ και θ τελική επιβάρυνςη ανά άτομο 
14)Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ κα πρζπει να δοκεί απόδειξθ ανά μακθτι και ςυνοδό 
ςχετικι με το ποςό πλθρωμισ.  
15)Σε περίπτωςθ αναβολισ ι ματαίωςθσ τθσ εκδρομισ από ευθφνη τρίτων προςϊπων, το 
2ο Δθμοτικό Σχολείο Ευκαρπίασ δεν αναλαμβάνει να καταβάλλει κανενόσ είδουσ 
αποηθμίωςθ ι ριτρα προσ το ςυμβαλλόμενο πρακτορείο τουριςμοφ και ςε κάκε άλλο 
ςυνεργαηόμενο, προσ τθν εξυπθρζτθςθ τθσ εκδρομισ.  
16)Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν  όλα τα ταξιδιωτικά 
γραφεία, που πλθροφν τισ κατά νόμο προχποκζςεισ για τθν παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 
17)Πλεσ οι κλειςτζσ προςφορζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται με αποδεικτικό προκράτηςησ 
των ςχετικϊν δωματίων  των ξενοδοχείων από το τουριςτικό πρακτορείο. 
18)Η κλειςτι ςε φάκελο προςφορά πρζπει να κατατεκεί ι να αποςταλεί ταχυδρομικϊσ ζωσ 
την Πζμπτη 29/11/2018 ςτισ 10:00 το πρωί και θ οποία κα πρζπει να ςυνοδεφεται 
απαραιτιτωσ από υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ότι το ταξιδιωτικό 
πρακτορείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. Η αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν ίδια μζρα και ϊρα 11:00. 
19)Αξιολόγηςη προςφορϊν: Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςε μια φάςθ 
που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμζρουσ  ςτάδια: 

1.   Ραραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν 
2.   Ζλεγχοσ 
3.   Αξιολόγθςθ προςφοράσ 
4.   Επιλογι αναδόχου 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν 

υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 

κακαρογραμμζνθ ι μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Η προςφορά κα απορρίπτεται 

κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, εάν ςε αυτιν υπάρχουν 

διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι. Πςοι ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ μποροφν να 



υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) προςωπικά ι διά εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου ςτο ενδιαφερόμενο ςχολείο 
β) με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο ενδιαφερόμενο ςχολείο 
Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ δεν λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται, χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε οποιαδιποτε αιτία του 
ταχυδρομείου, των διανομζων ι των μζςων ςυγκοινωνίασ. 
20) Επιλογή αναδόχου: Για  τθν  αξιολόγθςθ  των προςφορϊν ςυγκροτείται Επιτροπι, με 
Ρράξθ του Διευκυντι του ςχολείου, θ οποία αποτελείται από τον ίδιο, ωσ Ρρόεδρο, ζναν 
(1) εκπρόςωπο του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων και ζνα (1) γονζα-κθδεμόνα που κα 
ςυμμετζχει ςτθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ. Η  Επιτροπι  ζχει  τθν  αρμοδιότθτα  και  ευκφνθ  
επιλογισ  του ταξιδιωτικοφ γραφείου που κα πραγματοποιιςει τθν εκδρομι –μετακίνθςθ. 
Η επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου καταγράφεται ςτο πρακτικό που ςυντάςςεται και 
ςτο οποίο αναφζρονται με ςαφινεια τα κριτιρια επιλογισ. Το εν λόγω πρακτικό, εφόςον 
ηθτθκεί, κοινοποιείται από το Διευκυντι του ςχολείου ςε κάκε ςυμμετζχοντα ι/και ζχοντα 
νόμιμο δικαίωμα ςχετικισ ενθμζρωςθσ, ο οποίοσ μπορεί να υποβάλει ζνςταςθ κατά τθσ 
επιλογισ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ επιλογισ. Μετά τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν και  τθν  εξζταςθ  των  ενδεχόμενων  ενςτάςεων,  γίνεται  θ  
τελικι επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου και το ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ 
οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, που 
υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Στθ ςφμβαςθ περιλαμβάνονται απαραιτιτωσ τα 
εξισ: 

i. Το εγκεκριμζνο από το Σφλλογο Διδαςκόντων αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ 

ii. Η προςφερόμενθ αςφάλεια  

iii. Το ςυνολικό κόςτοσ  

iv. Το κόςτοσ ανά άτομο (που κα προκφπτει με διαίρεςθ του κόςτουσ εκδρομισ δια του 
ενδεικτικοφ αρικμοφ των ατόμων) 

v. Οι Γενικοί  Προι ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι. 

 

Το ςχολείο υποχρεοφται να αναρτά ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του, 
τισ προςφορζσ των τουριςτικϊν γραφείων, τθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ που 
υπογράφτθκε, κακϊσ και τον αρικμό του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου επαγγελματικισ 
ευκφνθσ. 

 

 

                                                                                                               Ο Διευκυντισ  

 

 

 

                                                                                                    Γεϊργιοσ  Ραπαδόπουλοσ 

 

Η προκιρυξθ τθσ εκδρομισ βρίςκεται και ςτο site του ςχολείου:  

 http://2dim-efkarp.thess.sch.gr/ 
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