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Τυμπάκι, 29 / 01 / 2019 
 
Αρ. Πρωτ.:  73 
 
ΠΡΟΣ :  Ταξιδιωτικά Γραφεία  
     (Δια της Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου) 

 
 
ΚΟΙΝ. :   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

 

 O Διευθυντής του Γυμνασίου Τυμπακίου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εκδρομής της Γ΄ Τάξης στη 

Θεσσαλονίκη. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από Πέμπτη 

11.04.19 έως Κυριακή 14.04.19.     

 

Συμμετέχοντες μαθητές: 60 (περίπου)  Συνοδοί καθηγητές: 5 
 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα κάτωθι:  

 

1. Μετάβαση από Τυμπάκι σε αεροδρόμιο Ηρακλείου (την ημέρα της 

αναχώρησης) και από αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Τυμπάκι (την ημέρα της 

επιστροφής). Ένα λεωφορείο το οποίο θα είναι υπερυψωμένο και διαθέσιμο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Θα πρέπει να είναι ελεγμένο από το 

ΚΤΕΟ, να έχει έγγραφα καταλληλότητας, ελαστικά σε καλή κατάσταση, 

καθώς και να πληροί  όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση 

μαθητών.  

2. Μετάβαση αεροπορικώς με πρωινή πτήση απευθείας για Θεσσαλονίκη και 

επιστροφή από Θεσσαλονίκη για Ηράκλειο, με βραδινή πτήση.   

3. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων σε 

ασφαλή περιοχή, σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα (χωρίς προσθήκη μεταλλικών 

κλινών ή ράντσων) για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές, με πρωινό. Στην προσφορά σας να αναφέρετε ρητά την κατηγορία 

του καταλύματος. 

4. Συνοδός του πρακτορείου και συνοδός ιατρός για όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής. 

http://gym-tympak.ira.sch.gr/
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5. Επισκέψεις σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα:  

1
η
 μέρα(11.04.19) : Αναχώρηση από Τυμπάκι για αεροδρόμιο Ηρακλείου, 

πτήση  για Θεσσαλονίκη και άφιξη.  Περιήγηση στην πόλη (Αγ. Δημήτριος, 

Ρωμαϊκή Αγορά, Αγία Σοφία) και ξενάγηση.  Άφιξη και εγκατάσταση στο 

ξενοδοχείο.  Μετάβαση σε θέατρο. 

2
η
 μέρα (12.04.19):  Επίσκεψη σε: Βεργίνα  - Έδεσσα – Πέλλα  

 Μετάβαση σε εστιατόριο. 

3
η
 μέρα (13.04.19):  Επίσκεψη σε: Κερκίνη - Ρούπελ 

Απόγευμα περιήγηση στη Θεσσαλονίκη.  Μετάβαση σε κινηματογράφο. 

4
η
 μέρα(14.04.19): Επίσκεψη στο Λευκό Πύργο και το απόγευμα μετάβαση 

στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στο Ηράκλειο και μεταφορά 

με λεωφορείο στο Τυμπάκι. 

6. Ξεναγήσεις στα κυριότερα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης. Ξενάγηση από 

επαγγελματία ξεναγό στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας  

7. Ασφάλεια συμμετεχόντων:  
α) Γενικής αστικής ευθύνης  β) Ατυχήματος συνοδού ή μαθητή. 

8. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής σε μαθητή, στην περίπτωση - που για 

λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας - ματαιωθεί η συμμετοχή του στην 

εκδρομή. Επίσης, 2 αεροπορικά εισιτήρια «ανοικτά» για Ηράκλειο τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. 

9. Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, κακοκαιρία  

κ.τ.λ). 

10. Αποδοχή από μέρος του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση 

αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή) με χρηματικό ποσό 

που θα καθοριστεί  από το σχολείο. 

11. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως 

βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 3
α
 του 

άρθρου 1 της ΚΥΑ 15408/2012 (Β' 2991) δηλαδή: α) υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 

και β) φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας του άρθρου 3 του 

Ν.2160/93 
 

 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και 

το κόστος ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να δοθεί ατομική 

απόδειξη ανά κηδεμόνα μαθητή. 

Τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του 

Σχολείου σφραγισμένες προσφορές, μέσω συμβατικού ή  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη, 05/02/19 και ώρα:  11:00. Οι 

προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις πιθανές 

ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 681/Β΄/06-03-2017) και τη σχετική νομοθεσία.  

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Τρίτη, 

05/02/19 και ώρα 12:00 στο Γραφείο της Διεύθυνσης. 

 

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή του Γυμνασίου Τυμπακίου. 
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