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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 5/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Ο Διευθυντής του 4ου ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ προκηρύσσει εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση 5/ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να 

καταθέσουν προσφορές.   

 Στην  εκπαιδευτική εκδρομή, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Νοεμβρίου 

2019 έως και την 1η Δεκεμβρίου 2019, προβλέπεται να συμμετάσχουν 85 μαθητές 

και 6 συνοδοί καθηγητές. 

  

Πρόγραμμα της 5ήμερης εκδρομής του 4ου ΓΕΛ Χαλκίδας στη Θεσσαλονίκη 

27/11/2019 – 1/12/2019 

1η ημέρα Τετάρτη 27/11/2019:  

 07.00 Αναχώρηση από το χώρο του 4ου ΓΕΛ Χαλκίδας με λεωφορεία  

 09.00 Στάση στη Λαμία 

 12.00 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας  

 13.00 ‘Αφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια 

 17.00 Γεύμα και περίπατος στην πόλη – Πλατεία Αριστοτέλους 

 24.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

2η ημέρα Πέμπτη 28/11/2019:  

 09.00 – 10.00. Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 10.30 – 15.00 Επίσκεψη σε Εβραϊκό Μουσείο, Άγιο Δημήτριο, Ρωμαϊκή Αγορά, 

Ροτόντα  

 15.00 – 19.00 Περίπατος και γεύμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

 19.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 22.30. Ομαδική διασκέδαση  



 3η ημέρα Παρασκευή 29/11/2019 

  09.00 – 10.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 10.30 – 12.30 Επίσκεψη στο σπήλαιο των Πετραλώνων  

 13.00 – 15.00 Γεύμα στα Νέα Μουδανιά 

 15.30 – 16.30 Επίσκεψη στην Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης (Κάστρα) 

 17.00 – 19.00 Επιστροφή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περίπατος στην πόλη 

 19.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 22.30. Ομαδική διασκέδαση σε ταβέρνα 

 

4η ημέρα Σάββατο 30/11/2019 

 09.00 – 10.00. Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 10.30 – 15.00 Επίσκεψη σε Αρχαιολογικό  Μουσείο και Λευκό Πύργο.   

 15.00 – 19.00 Περίπατος και γεύμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

 19.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 22.30. Ομαδική διασκέδαση σε κέντρο λαϊκής διασκέδασης - ρεμπετάδικο  

  

5η ημέρα Κυριακή 1/12/2019   

 08.00 – 09.00. Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 09.00 – 10.00 Προετοιμασία για αναχώρηση 

 10.00 Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου  

 13.30 Αναχώρηση για Χαλκίδα 

 17.00 Στάση στη Λαμία 

 20.30 Άφιξη στο 4ο ΓΕΛ Χαλκίδας 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1. Μετάβαση με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, επίσκεψη στους 

προκαθορισμένους προορισμούς ( και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο λόγω ανωτέρας 

βίας)  και επιστροφή στη Χαλκίδα για μαθητές και συνοδούς. 

 

2. Τουριστικά λεωφορεία (όχι διώροφα) τα οποία θα πληρούν τα εξής: 

 Θα είναι συνεχώς και αποκλειστικά στη διάθεση των μαθητών για τις 

μετακινήσεις τους (και βραδινές) 

 Θα είναι ελεγμένα από το ΚΤΕΟ, θα έχουν όλα τα έγγραφα καταλληλότητας 

του οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή/ασφαλή 

κατάσταση, πλήρη κλιματισμό κ.λπ. 

 Θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των 

μαθητών (έμπειροι οδηγοί, ζώνες ασφαλείας κ.λπ.) 

 Θα είναι καινούργια και τουλάχιστον 50 θέσεων, ώστε να εξασφαλίζουν την 

ασφαλή και άνετη μετακίνηση των μαθητών. 

 Ο αριθμός κυκλοφορίας του λεωφορείου και το έτος κυκλοφορίας θα μας 

γίνει γνωστός με την κατάθεση της προσφοράς. 

3. Διαμονή  



 σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων (****), με πρωινό 

  σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα, χωρίς ράντζα, για τους μαθητές και 

μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές στα οποία δεν πρέπει να 

λειτουργούν ψυγεία. 

 Τα δωμάτια να είναι στον ίδιο όροφο.  

 Ένα δίκλινο δωμάτιο, οπωσδήποτε, για ΑΜΕΑ, στον ίδιο όροφο. 

4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

5. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που 

– για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

6. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση 

αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα 

καθοριστεί από το Σχολείο. 

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της 

εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά, με ειδική αναφορά για 

πιθανότητα μειωμένης τιμής σε μαθητές πολύτεκνων οικογενειών, ανέργων 

και γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.  

 . 

  

Επίσης, με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο 

απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής και 

νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία 

βρίσκεται σε ισχύ.  

 

Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός δεν είναι απαραίτητα μειοδοτικός και θα 

συνεκτιμηθούν η τιμή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών. 

 

 Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς 

φακέλους στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες προσφορές, το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 12.30 μμ. Θα πρέπει να περιγράφονται 

αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες και να είναι σχετικές με τη σχετική 

νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τη αρμόδια επιτροπή την 

ίδια ημέρα και ώρα 13.30 μμ στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου ΓΕΛ Χαλκίδας 

 

 

 

         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ 
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