
                                       

  

                 

                         

             

Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηςη 
ςχολικήσ εκδρομήσ (ή  Μετακίνησης.) 
 

 Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμοφν να εκδηλώςουν ενδιαφζρον και να 
υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά  με την εκδρομή (ή Μετακίνηςη)  του χολείου μασ. 
Η προςφορά κατατίθεται κλειςτή ςτο χολείο. 
 
Με κάθε προςφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτωσ και Τπεφθυνη Δήλωςη 
ότι διαθζτει, βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νομίμων προχποθζςεων για τη λειτουργία τουριςτικοφ 
γραφείου,  η  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.  
        
 

1. 1 ΥΟΛΕΙΟ  

2. 2 ΠΡΟΟΡΗΜΟ/ΟΗ - ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΥΧΡΖΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΉ 

Ναχπιην-Νέα Κίν- Ν. Αξγνιίδαο 

Αλαρψξεζε: Πέκπηε 14 Μαΐνπ  2020 

Δπηζηξνθή: άββαην 16 Μαΐνπ 2020 

3. 3 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜ. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

(καζεηέο/θαζεγεηέο) 

42 & 41 ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΟΓΟΗ 

(ΠΕΡΙΠΟΤ) 
4 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 

4. 4 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ/Α ΜΔΟ/Α - ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
Λευθοπείο: Να δηαζέηεη φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

αζθαιείαο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ 

καζεηψλ.  

Η παποςζία δύο (2) οδηγών ζε όλη 

ηη διάπκεια ηηρ εκδπομήρ είναι 

ςποσπευηική.  
Σν ιεσθνξείν λα είλαη διαθέζιμο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,  

 

  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ  
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

                                                ΛΗΣΗ,  04/03/2020 
                                               Aρ. Πρωτ.: 53 

Δ/ΝΗ  Α/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΔΤΣΙΚΗ  ΘΕ/ΝΙΚΗ   
----- 

12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΗΣΗ 
 

  

  

ΠΡΟ  

ΤΝΔΕΜΟ ΣΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

Κοιν: Δ/νςη Π.Ε. Δυτικήσ Θες/νίκησ 
          Φ. Αρχείου 

Σαρ.   Γ/λζε: ΥΟΛΔΗΟΤ 1 ΛΖΣΖ 

ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ  57200 

Πιεξνθνξίεο       : ΜΗΕΑΜΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ 

Σειέθσλν  : 2394071226 

FAX:            : 2394071226 

e- mail                : mail@dim-litis.thess.sch.gr  

 

mailto:mail@dim-litis.thess.sch.gr


νπνηαδήπνηε ψξα γηα νπνηαδήπνηε 

κεηαθίλεζε δεηεζεί απφ ηνλ αξρεγφ 

ηεο εθδξνκήο.  
 

5. 6 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ (πξφγξακκα, παξαθνινχζεζε 

εθδειψζεσλ, επίζθεςε ρψξσλ, γεχκαηα, θηι.) 
Σν πξφγξακκα πξνβιέπεηαη λα έρεη 

σο εμήο: 

1η ημέπα: Πέμπηη, 14/05/2020.  

Αλαρψξεζε ζηηο 07:00 απφ ην  

Δημοηικό σολείο Ληηήρ για 

Ναύπλιο κε ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο 

γηα θαθέ θαη μεθνχξαζε.  

Επίζκετη ζηον απσαιολογικό σώπο 

ηηρ Νεμέαρ και ζηο μοςζείο. 

Άθημε ζην μελνδνρείν-Σαθηνπνίεζε 

θαη ειεχζεξε πεξηήγεζε ζηελ πφιε. 

2
η
 ημέπα Παπαζκεςή, 15/05/2020 

9:00 π.κ.  αλαρψξεζε γηα ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Δπηδαχξνπ. 

12:30 κ.κ. Δπίζθεςε ζην Παιακίδη 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

15:30 Αλαρψξεζε γηα ηε ΚΠΔ Ν. 

Κίνπ, πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

4:00κ.κ. έσο ηηο 8:00κ.κ. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν-

Οξγαλσκέλε λπρηεξηλή έμνδνο.  

3
η
 ημέπα άββαηο, 16/05/2020 

9:00 π.κ. αλαρψξεζε γηα ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ησλ Μπθελψλ 

13:00κ.κ. αλαρψξεζε γηα Λεηή κε ηηο 

απαξαίηεηεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη 

μεθνχξαζε. 

 

Να ππάξρεη νπσζδήπνηε:  

 

1.Απσηγόρ-ζςνοδόρ γξαθείνπ θαζ΄ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο  

2. Επίζημοι ξεναγοί γηα ηηο επηζθέςεηο 

καο ζε αξραηνινγηθνχο (Νεκέα-

Δπίδαπξν-Μπθήλεο) ρψξνπο-κνπζεία 

αλαινγηθά κε ηνλ αξηζκφ γνλέσλ-

καζεηψλ  

* Σν πξφγξακκα είλαη ελδεηθηηθφ θαη 

ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ηξνπνπνηήζεηο  
 

6. 7 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΖ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη 

εκδρομή) 

ΝΑΗ: Θα πξέπεη λα ππάξρεη Αζθάιηζε 

Δπζχλεο Γηνξγαλσηή ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

7. 8 ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΛΤΦΖ 

ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ Ζ΄ 

ΑΘΔΝΔΗΑ*  

ΝΑΗ: Θα πξέπεη λα ππάξρεη Πξφζζεηε 

πξναηξεηηθή Αζθάιηζε ε νπνία λα 

θαιχπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε πιήξε 



ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

(Αξηζκφο Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ 

Αζηηθήο Δπζχλεο) φπσο θαη λα ππάξρεη 

επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε καζεηή ή γνλέα πνπ 

γηα απνδεδεηγκέλνπο ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο 

ζα καηαηψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ.  

 

8. 9 ΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΗΓΗΟΤ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 
ΝΑΙ 

9. 1

0 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΑΝΑ ΜΑΘΖΣΖ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) ΝΑΙ 

10. 1

1 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Πέμπηη 12 Μαπηίος 2020 και ώπα 

12:00 
Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο ζα επηζηξαθνχλ 

ζηνπο απνζηνιείο ηνπο δίρσο λα αλνηρζνχλ. 

Πξνζθνξέο κε e-mail δε γίλνληαη δεθηέο. 

11. 1

2 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Πέμπηη 12 Μαπηίος 2020 και ώπα 

14:00 
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ απφ Δπηηξνπή 

πνπ ζα αμηνινγήζεη θαη ζα επηιέμεη ην 

ηαμηδησηηθφ γξαθείν.  

Παξαθαιψ ηα πξνηεηλφκελα μελνδνρεία λα ζπλνδεχνληαη απφ αποδεικηικό διαθεζιμόηηηαρ 

αλλιώρ δεν θα θευπείηαι έγκςπη η πποζθοπά. 

* ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν επηζπκεί ηελ πξφβιεςε ηεο επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ζε 

καζεηή πνπ γηα απνδεδεηγκέλνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο καηαησζεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα δεηεζεί ξεηά θαη λα πξνβιεθζεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

απαίηεζε, ζηελ πξφζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιεηα.  

Λφγσ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ αλ βγεη απφθαζε αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα ή ην ΤΠΑΗΘ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζε φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. 

 
                                                                                    Η Δ/ντρια  του χολείου  
 
 
 
                                                                                                            ΜΙΖΑΜΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 
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