
 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
                                                                                                                                                 ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ»  
 
     Σας ενημερώνουμε ότι το  Δημοτικό σχολείο Άνω Ποροΐων προγραμματίζει εκπαιδευτική επίσκεψη 
στην Αθήνα στη Βουλή των Ελλήνων και στους Δελφούς από 5/06/2020  έως  7/06/ 2020 με συμμετοχή  
των μαθητών/ριών της Ε΄. και της ΣΤ΄. τάξης  με τους γονείς τους και 3 (τριών) εκπαιδευτικών (ο αρχηγός 
της εκδρομής και δυο συνοδοί).                
     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στο 
σχολείο μας έως  19/02/2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  12:00 μεσ/νη  τις κλειστές προσφορές τους 
βάσει της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) και σύμφωνα με τα παρακάτω 
στοιχεία: 
 

1.  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Αθήνα (2 διανυκτερεύσεις) - Δελφοί 

 

2.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 05/06/2020 

 

EΠΙΣΤΡΟΦΗ: 07/06/2020 

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & 

ΓΟΝΕΩΝ) *Η συμμετοχή των γονέων 

επιτρέπεται σύμφωνα με την Υ. Α. 

Φ12/ΦΜ/48140/Δ1/21-3-2017 ( ΦΕΚ 1115/ 

τ. Β΄./31-03-2017) 
 

   

19 μαθητές/ριες 

 

20 συνοδοί γονείς 

 

3 εκπαιδευτικοί 

 

Σύνολο:42  
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Άνω Πορόια Αθήνα 

 

                           

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                     

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                       

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Άνω Πορόια 

  620 55, Κάτω Πορόια 

Πληροφορίες : Χαράλαμπος Λεοντίου 

Τηλέφωνο : 23270-51213 

FAX : 23270-51173 

Ηλ/νική 
Δ/νση 

:  

e-mail              : dimanpor@sch.gr 
 

 

 
Άνω   Πορόια 14-2-2020  
 
Αριθμ. Πρωτ. Φ23/63 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Π. Ε. Σερρών 
  
 
Κοινοποίηση: Τουριστικά πρακτορεία 

     

 



 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ   ΜΕΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Αθήνα Δελφούς 

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ   ΜΕΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Δελφούς Άνω Πορόια 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
      πρόσθετες προδιαγραφές            

(μονόκλινα / δίκλινα / τρίκλινα δωμάτια- 

πρωινό) 

Ξενοδοχείο που να πληροί τις κατά το νόμο 

προϋποθέσεις & προδιαγραφές ασφαλούς και υγιεινής 

διαμονής με πρωινό. 

Δωμάτια για τους μαθητές & συνοδούς γονείς: τρία 

3κλινα (όχι ράντζο) και δεκαπέντε 2κλινα, 

για τους εκπαιδευτικούς: ένα 2κλινο και ένα 1κλινο. 

 

 

6.    

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
(παρακολούθηση  εκδηλώσεων, 

επίσκεψη χώρων, γεύματα κλπ) 

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ (2 διανυκτερεύσεις) 
Μεταφορές και περιηγήσεις με λεωφορείο σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σε ιστορικούς χώρους και αξιοθέατα (περιήγηση στο 

ιστορικό κέντρο, Ακρόπολη, μουσεία κ.λ.π.)  

Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο  και για τις βραδινές μετακινήσεις 

(για φαγητό ή βραδινή έξοδο) 

Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και 

επιστροφή όλων των χρημάτων κατά την περίπτωση μη 

πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας  

7.   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

 

ΝΑΙ 

8.   

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
(κάλυψης εξόδων ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας των μαθητών/ριών) 

 

 

ΝΑΙ  

9. 1
ος

 ΞΕΝΑΓΟΣ 

(για το Βράχο & το νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης) 

2
ος

 ΞΕΝΑΓΟΣ 

(για Δελφούς, αρχαιολογικός χώρος & 

μουσείο)  

 

 

ΝΑΙ 

10.  

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

οργανωμένου ταξιδιού (να συμπερ. & 

όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, φόρο 

διαμονής, ΦΠΑ, κ.λ.π.) 

 

ΝΑΙ 

11.  

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 

οργανωμένου ταξιδιού (να συμπερ. & 

όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, φόρο 

διαμονής, ΦΠΑ, κ.λ.π.) 

 

ΝΑΙ 

12. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ σε μαθητή, σε περίπτωση 

που για αποδεδειγμένους λόγους 

ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας 

ματαιωθεί η συμμετοχή του 

 

 

ΝΑΙ  

13.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 

ΜΟΝΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ 

ΦΑΚΕΛΟ ΜΕΧΡΙ  19/02/2020 ώρα 12:00 μες/νη 

(ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ προσωπικά ή δι΄ 

αντιπροσώπου ή με συστημένη επιστολή εντός της 

οριζόμενης προθεσμίας). 

14.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

 

19/02/2020 ώρα 12:15 μ.μ. 



ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

 

     Επίσης επισημαίνουμε ότι: 
     α) Προσφορές που δε θα έχουν παραληφθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας δε θα λαμβάνονται 
υπόψη και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε 
οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου ή των διανομέων. 
     β) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
     γ) Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση 
ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  
     δ) Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα 
λάβει σοβαρά υπόψη του την αξιοπιστία και την εμπειρία του Τουριστικού Γραφείου, την πληρότητα του 
φακέλου, την αναλυτική περιγραφή και ποιότητα της κάθε προσφοράς. 
     ε) Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου προσφοράς και η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί αιτία 
απόρριψης του υποψήφιου αναδόχου τουριστικού γραφείου. 
     Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή που αποτελείται από το δ/ντη του σχολείου, 
τους δυο συνοδούς εκπαιδευτικούς, τον πρόεδρο και ένα μέλος του Δ. Σ. του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων του σχολείου, η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη   19/2/2020 και ώρα 12.15μ.μ. 
     Η επιλογή του τουριστικού πρακτορείου καταγράφεται σε πρακτικό το οποίο εφόσον ζητηθεί 
κοινοποιείται από το δ/ντη του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ο οποίος μπορεί να υποβάλλει ένσταση 
εντός (3) τριών ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από 
το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και την εξέταση τυχόν 
ενστάσεων γίνεται η οριστική επιλογή του τουριστικού πρακτορείου και ανάθεση σε αυτό, το οποίο και 
αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της εν λόγω προγραμματιζόμενης εκπαιδευτικής επίσκεψης.  

 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Λεοντίου Χαράλαμπος 

          δάσκαλος 


