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Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση οργανωμένης οδικής  

τετραήμερης εκδρομής στο εξωτερικό, μετά από πρόσκληση του ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως 

 Η Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Δ/ντων 

του σχολείου, σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις  του Π.Δ.79/άρθρο 16 και μετά από 

πρόσκληση του κ. Δ/ντή του ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως και του  

Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποφασίζουμε να διοργανώσουμε τετραήμερη εκπαιδευτική 

επίσκεψη στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα 

οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών /τριών , καθώς 

και  των συνοδών δ/λων και γονιών. 

Προσκαλεί 

για υποβολή κλειστών ταξιδιωτικών προσφορών πραγματοποίησης οργανωμένης  οδικής 

τετραήμερης εκδρομής στο εξωτερικό ( Τουρκία ), από τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού που 

πληρούν τις προβλεπόμενες από  το νόμο προϋποθέσεις λειτουργίας, στα πλαίσια της 

επίσκεψης του σχολείου μας και σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1)Τόπος προορισμού και διαμονής η Κωνσταντινούπολη: Αναχώρηση την Τρίτη το πρωί  
στις 3 Μαρτίου και  επιστροφή την  Παρασκευή στις  6 Μαρτίου .  
( 4 ημέρες – 3 διανυκτερεύσεις ) 
 

2)Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών και γονέων: περίπου 70 (εβδομήντα) . 
 
3)Μεταφορικό μέσο: Σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία, καθαρά και περιποιημένα σε 
24/ωρη βάση, με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
4)Αριθμός εκπαιδευτικών:  4  συνοδοί και ένας αρχηγός εκδρομής (συνολικά 5 ) 
 



5)Κατηγορία καταλύματος: Τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων αποκλειστικά στη γύρω 
περιοχή του κέντρου Ταξίμ, με ημιδιατροφή (μία τιμή) και με πρωινό μόνο (δεύτερη 
τιμή). 
 
6)Τα δωμάτια να είναι δίκλινα για κάθε μαθητή/τρια  με τον/την συνοδό του, χωρίς τη 
χρήση ράντζων και δίκλινα ή μονόκλινα για τους συνοδούς και τον αρχηγό. Το τρίκλινο 
δωμάτιο μόνον και εάν ζητηθεί από τους συμμετέχοντες). 
 
7)Επιλεγμένα σημεία ξενάγησης: Ζωγράφειο Λύκειο, Αγία Σοφία ,Πατριαρχείο ,Λουτρά 
Ιουστινιανού ,Ιππόδρομος, Αγορά, Χάλκη. (δύο ξεναγούς κάθε φορά), ένας για γονείς 
,ένας για παιδιά και εκπαιδευτικούς. 
 
9)Να υπάρχει Ταξιδιωτική Ασφάλεια. 
 
10)Να υπάρχει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης και Ευθύνης 
Διοργανωτή. 
 
11)Να υπάρχει επιπρόσθετα και ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης για την κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. 
 
12)Να υπάρχει ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα αερομεταφοράς σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού εκπαιδευτικού για την επιστροφή του. 
 
13)Στην κλειστή προσφορά πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η τελική συνολική τιμή του 
οργανωμένου ταξιδιού και η τελική επιβάρυνση ανά μαθητή. 
 
14)Με την ολοκλήρωση της εκδρομής θα πρέπει να δοθεί απόδειξη ανά μαθητή σχετική με 
το ποσό πληρωμής.  
 
15)Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  όλα τα ταξιδιωτικά 
γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 
 
16)Όλες οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με αποδεικτικό προκράτησης 
των σχετικών δωματίων  των ξενοδοχείων από το τουριστικό πρακτορείο. 
 
17)Η κλειστή σε φάκελο προσφορά πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς έως 
τη Πέμπτη 09/01/2020 στις 12:00΄ το πρωί και η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται 
απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι το ταξιδιωτικό 
πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και σχετικό 
έντυπο  προκράτησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα 
και ώρα 12:30΄π.μ. 
 
18)Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση 
που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια: 
 

1.   Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών. 
2.   Έλεγχος. 
3.   Αξιολόγηση προσφοράς. 
4.   Επιλογή αναδόχου. 

       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 



αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές 

τους  με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο 
σχολείο. 
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και όχι με email που θα απευθύνεται 
στο ενδιαφερόμενο σχολείο. 
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, 
χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε 
οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων 
συγκοινωνίας. 

19) Επιλογή αναδόχου: Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με 
Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, έναν 
(1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έναν (1) γονέα-κηδεμόνα που θα 
συμμετέχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη. Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  
επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή –μετακίνηση.  
 

Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και 
στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής.  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  των  ενδεχόμενων  ενστάσεων,  
γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει 
σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται 
απαραιτήτως τα εξής: 

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής. 

ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια. 

iii. Το συνολικό κόστος.  

iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του 
ενδεικτικού αριθμού των ατόμων). 

v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή. 

20) Με δεδομένο ότι συμμετέχουν 70 άτομα στην εκδρομή , επιθυμούμε την μεταφορά 
μας με 2 λεωφορεία και όχι με ένα διώροφο.     

 

 
                                                                                                             Η Διευθύντρια  

 
 

    Ασβεστά Σοφία 


