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Σχετ: Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 τ. Β΄/02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές-
Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
εντός και εκτός της χώρας» 

 

 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε 

 
Τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε 

ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Μανιάκων (Φιλίππου 23 Μανιάκοι Καστοριάς ΤΚ 521 
00, τηλ. 24670 80053) σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 20-01-2020 και ώρα 
12,00 πμ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, 
αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Μανιάκων μέχρι την 
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την επιτροπή αμέσως μετά 
την λήξη της προθεσμίας και η οποία θα αξιολογήσει και θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρεθούν κατά το άνοιγμα των προσφορών. 

 Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Για τη σύνταξη της προσφοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής: 
1. Η παραλαβή και παράδοση των μαθητών θα γίνει στην έδρα του σχολείου. 
2. Προορισμός: Αθήνα. 
3. Αριθμός μετακινούμενων: 33 μαθητές του Γυμνασίου Μανιάκων, 3 συνοδοί καθηγητές 

και ένας συνοδός γονέας μαθητή με ειδικές ανάγκες και 22 μαθητές του 2ου Γυμνασίου 
Καστοριάς με 2 συνοδούς καθηγητές. 

4. Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο. 
5. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 5*  ή 4*. Κατά προτίμηση να είναι στο 

κέντρο. 
6. Χρονική διάρκεια μετακίνησης:  

τρεις (3) ημέρες (δύο διανυκτερεύσεις κατά το διάστημα από 04 έως 08 Μαίου 2020, 
με πιο πιθανή ημερομηνία 5 – 7 Μαϊου. Η οριστικοποίηση θα γίνει μετά την υποβολή της 
αίτησης επίσκεψης στη Βουλή και την τυχόν έγκρισή της για την Γ΄ περίοδο. 

  



 
7. Αναχώρηση:  

Θα οριστεί, μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών, για ώρα 7:00 πμ από τον 
χώρο του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς και Μανιάκων αντίστοιχα. 

8. Επιστροφή:  
Θα οριστεί μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών για ώρα 22:00μ. στον χώρο 
του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς και Μανιάκων αντίστοιχα. 

9. Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. 
10. Επίσης κατά τη σύνταξη της προσφοράς σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και 

τα παρακάτω: 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με κλιματιζόμενο λεωφορείο, που να 
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 Με την προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 ότι 
διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ. 

 Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας 
(επιστροφή χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους 
ματαιωθεί η συμμετοχή του). 

 Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.  

 Την δυνατότητά σας για δωρεάν (αριθμό) συμμετοχές μαθητών. 

 Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους. 

 Στην προσφορά σας να αναφέρεται το όνομα, η κατηγορία και η ακριβής 
τοποθεσία του ξενοδοχείου, κατά προτίμηση στο κέντρο. 

 Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι δίκλινα ή τρίκλινα και για τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς μονόκλινα. 

 Η φιλοξενία να περιλαμβάνει πρωϊνό. 
 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία. 
 
 
 
                                                 Οι Διευθυντές                   
 
 
 
 
 
    Παπανικολάου Σωτήριος                                   Κωτσόπουλος Χρήστος        
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