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ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Το Γενικό Λύκειο Μεγαλόπολης στο πλαίσιο του ΦΕΚ 2769/2-12-2011 (Εκδρομές – 
μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και 
εκτός της χώρας) επαναπροκηρύσσει την διοργάνωση 5ήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ 
τάξης με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, διότι ο προηγούμενος διαγωνισμός κρίθηκε άγονος λόγω 
ύπαρξης μόνο μίας προσφοράς σε κλειστό φάκελο, ως εξής: 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 
Διάρκεια: Από Δευτέρα 12-12-2016 μέχρι Παρασκευή 16-12-2016 (4 διανυκτερεύσεις). Αριθμός 
συμμετεχόντων μαθητών: 45 
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 2+1(αρχηγός) 
 

Πρόγραμμα: 
Δευτέρα 12-12-2016: Αναχώρηση από τον χώρο του σχολείου ώρα 6:00πμ. Θα ακολουθηθεί η 
διαδρομή Αθήνα – Λαμία με στάση για φαγητό στο Βόλο. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο. 1η διανυκτέρευση. 
Τρίτη 13-12-2016: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη για τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και τη 
Ι.Μ.Παναγίας Σουμελά. Γεύμα στη Βέροια ή τη Νάουσα και επίσκεψη στους καταρράκτες της Έδεσσας 
. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δείπνο και περιήγηση στην πόλη. 2η διανυκτέρευση. 
Τετάρτη 14-12-2016: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη για την Ι.Μ. Ιωάννη Θεολόγου στη Σουρωτή. 
Αναχώρηση για το σπήλαιο των Πετραλώνων. Γεύμα στα Μουδανιά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, 
ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και περιήγηση στην πόλη. 3η διανυκτέρευση. 
Πέμπτη 15-12-2016: Ξενάγηση στα κυριότερα μνημεία της Θεσσαλονίκης (Λευκό Πύργο, Ροτόντα, 
Άγιο Δημήτριο, Καμάρα, Ρωμαϊκή Αγορά, Αρχαιολογικό Μουσείο κτλ.). Επίσκεψη στο Κέντρο 
Διάδοσης Επιστημών και μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ». Δείπνο και βραδινός περίπατος στην πόλη. 
4η διανυκτέρευση. 
Παρασκευή 16-16-2016: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 9πμ. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό 
χώρο Δίον. Θα ακολουθηθεί η διαδρομή Λαμία – Αθήνα. με δύο ενδιάμεσες στάσεις. Επιστροφή 
στη Μεγαλόπολη. Άφιξη στον χώρο του σχολείου στις 10:00 μμ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ: 
1. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής στις 
περιηγήσεις και τις εξόδους τους και θα έχει δύο οδηγούς για κάλυψη του χρόνου των 
μετακινήσεων. 



2. Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης Α΄ή Β΄  κατηγορίας 
(χαρακτηρισμένο επισήμως από τον ΕΟΤ), σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και 3 μονόκλινα 
για τους καθηγητές, όλα με μπάνιο και κατά προτίμηση στον ίδιο όροφο. Το ξενοδοχείο θα 
βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δύο (2) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης εκτός 
από την περιοχή Μοναστηρακίου. 
3. Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο. Στην τελική επιλογή 
του ξενοδοχείου θα συνεκτιμηθεί η τυχόν προσφορά και βραδινού γεύματος. 
4. Όλοι οι συμμετέχοντες θα διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και δε θα επιτραπεί ο χωρισμός τους 
σε δύο ξενοδοχεία, ακόμα και αν αυτά είναι γειτονικά. 
5. Τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά, καθώς και η 
κατηγορία τους. 
6. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
7. Επτά ημέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει γραπτή βεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων 
(μονόκλινα, δίκλινα κλπ) τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή των μαθητών του σχολείου 
μας. 
8. Αν δεν τηρηθούν τα προαναφερόμενα, θα κληθεί ο αμέσως επόμενος μειοδότης. 
9. Το τουριστικό γραφείο, μαζί με την προσφορά, πρέπει απαραίτητα να καταθέσει Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
10. Στο λεωφορείο θα υπάρχουν απαραίτητα Δελτίο Απογραφής και Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του 
οικείου ΚΤΕΟ. Το λεωφορείο πρέπει επίσης να διαθέτει κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική 
εγκατάσταση, ζώνες ασφαλείας, φαρμακείο και να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
κυκλοφορίας. 
11. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε 
περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας. 
12. Στην προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος 
της εκδρομής μαζί με τον ΦΠΑ. 
13. Κάλυψη του κόστους συμμετοχής των συνοδών καθηγητών. 
14. Θα δοθούν αποδείξεις από το ξενοδοχείο και το ταξιδιωτικό γραφείο. 
15. Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς 
εκτέλεσης της σύμβασης και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από την εκδρομή. 

16. Δε θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές 
με fax ή e-mail. Οι προσφορές να είναι σε κλειστό φάκελο. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους ξεχωριστά για ξενοδοχεία 
Α΄ κατηγορίας και ξεχωριστά για Β΄ κατηγορίας στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου μέχρι την 
Παρασκευή 11-11-16 και ώρα 12:00. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Σχολείου τη 
Παρασκευή 11-11-16  και ώρα 12:15 και η επιλογή της Επιτροπής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του σχολείου την ίδια μέρα. 

Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 14-11-16  και ώρα 
ώρα 12:00. 

 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 

 

Θεόδωρος Μπούρας 
Μαθηματικός 


