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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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             Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς για την πραγματοποίηση  τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής, του Γυμνασίου 

Βαγίων,  στα Τρίκαλα (27,28,29 Απριλίου 2023). 

 

Η Διευθύντρια του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ  έχοντας υπόψη: 

1.      την υπ’  αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β΄/13.02.2020) απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».   

2. Την Γ1 517/ 24-04-1996 ΥΑ περί ειδικού  σήματος λειτουργίας τουριστικών 

πρακτορείων. 

3. Την Δ4 / 103668 /27-09-2004 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ περί ορίου ηλικίας 

οδηγών Σχολικών Λεωφορείων  

 

Προκηρύσσει 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος προς ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση  

τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’  Τάξης του Σχολείου μας, στα Τρίκαλα 

(27, 28, 29 Απριλίου 2023), στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 

1. Προορισμός: ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ 

2. Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη 27-4-2023 

Προς : ΔΔΕ ΝΟΜΟΥ             

ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

 

 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 



3. Ημερομηνία επιστροφής: Σάββατο 29-4-2023 

4. Διανυκτερεύσεις: Δύο (2) στα Τρίκαλα 

5. Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: Είκοσι τρείς (23) - Κορίτσια (16), 

Αγόρια (7). Ο ακριβής αριθμός θα οριστικοποιηθεί μετά την ανακοίνωση του 

κόστους της εκδρομής. 

6. Αριθμός συνοδών καθηγητών: Δύο (2) 

7. Μεταφορικό μέσο: Ένα (01) λεωφορείο κατάλληλης δυναμικότητας, με όλες 

τις προδιαγραφές, (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας, 

κλιματιζόμενο, με έμπειρο οδηγό διαθέσιμο επί 24ώρου βάσεως για κάθε 

περίπτωση κ.λ.π.). Με την προσφορά να αναφέρεται και ο αριθμός 

κυκλοφορίας του λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί.  

8. Κατηγορία Καταλύματος: Ξενοδοχείο 4* ή 3*, με πρωινό,  στο κέντρο της  

πόλης των Τρικάλων (δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια, χωρίς ράντζα) για τους 

μαθητές και δύο (2) μονόκλινα για τους καθηγητές. Κατά προτίμηση όλοι οι 

μαθητές και οι συνοδοί να βρίσκονται στον ίδιο όροφο. Η προσφορά του 

τουριστικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία και στην ακριβή 

θέση του προτεινόμενου καταλύματος. Η επιλογή θα γίνει συγκρίνοντας τις 

τιμές των προσφορών ανά κατηγορία και θέση  ξενοδοχείου. 

9. Μετακινήσεις με το τουριστικό λεωφορείο στους χώρους των ξεναγήσεων και 

εκδηλώσεων. Απαιτείται η συμμετοχή του απαραίτητου αριθμού οδηγών ώστε 

το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο επί 24ώρου  βάσεως για περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης. 

10. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

11. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας. 

12. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

13. Ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

14. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

15. Τελική συνολική τιμή εκδρομής και επιβάρυνση ανά μαθητή (να 

συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ). 

16. Με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα υπογραφεί ιδιωτικό 

συμφωνητικό, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Για την αμοιβή του 

ταξιδιωτικού γραφείου θα εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο όνομα της 

μαθητικής κοινότητας. 

17. Θα ληφθεί υπόψη εγγύηση του πρακτορείου, ότι όποιο ποσό έχει καταβληθεί 

από μαθητή, που λόγω ανωτέρας βίας ( ξαφνική ασθένεια κλπ) δεν θα 

μπορέσει να συμμετάσχει στην εκδρομή, θα του επιστραφεί στο ακέραιο  είτε 

ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση . 

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο με 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα α) της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  β) 

του ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ  γ) της άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος, στο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΓΙΩΝ   (ΒΑΓΙΑ,  Τ.Κ   32002,  Τηλ. 

2262061229) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως (όχι ηλεκτρονικά), το αργότερο 

μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 23-03-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00Π.Μ 



Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από 

τον διευθυντή του σχολείου, δύο εκπαιδευτικούς, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 

και κηδεμόνων και εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας, ΠΕΜΠΤΗ 23-03-2023 

ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ. 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί : 

 εφόσον μετά το άνοιγμα των προσφορών και την κατοχύρωση της εκδρομής, 

οπότε θα είναι γνωστό το αντίτιμο, δηλώσουν συμμετοχή τουλάχιστον το 70% 

των μαθητών με υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων και 

προσκομίσουν το συνολικό αντίτιμο ανά μαθητή. 

 Δεν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές κ.λ.π) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Πέμπτη  27 - 04 - 2023 

8:00 π.μ      Αναχώρηση από Βάγια. 

10:30 π.μ      Στάση 30΄ 

12:30 μ.μ.     Άφιξη στην πόλη Τρικάλων. Τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο.  Γεύμα    

στα  Τρίκαλα.  

15:30 μ.μ Ξεκούραση στο ξενοδοχείο. 

18:00 – 20:00μ.μ   Επίσκεψη στην Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων,  ξενάγηση,   

      ενημέρωση για την λειτουργία της λέσχης. 

 20:30 μ.μ.     Δείπνο                                                          

 22:00 μ.μ   Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση. 

Παρασκευή 28 - 04 - 2023 

9:00 π.μ   Αναχώρηση για Μετέωρα. 

9:45 π.μ Άφιξη στα Μετέωρα. Επίσκεψη  Ιερών  Μονών Μεγάλου Μετεώρου  

και Αγίου Στεφάνου. 

13:00 μ.μ Αναχώρηση για  Καλαμπάκα. 

13:15 μ.μ Γεύμα στην Καλαμπάκα. 

15:45 μ.μ Αναχώρηση για Τρίκαλα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Aνάπαυση. 

18:00 μ.μ  Περιήγηση στην πόλη των Τρικάλων.(Παλαιά Πόλη, Φρούριο –Ρολόι, 

Κουρσούμ Τζαμί, Μουσείο Τσιτσάνη) 

20:30 μ.μ   Γεύμα στην πόλη των Τρικάλων. 

22:00 μ.μ  Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση. 

Σάββατο 29 - 04 - 2023 

9:30 π.μ  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

10:00π.μ  Άφιξη  στο Γεφύρι Παλαιοκαρυάς. 

10:45π.μ  Αναχώρηση για Καρδίτσα. 




