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ΠΡΟΣ: Τουριστικά Γραφεία 
  

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς  
 για  ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ(5ΝΘΗΜΕΡΗ)ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ  
 

Καλούμε, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. υπ΄ αριθ.20883 /ΓΔ4/12-2-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/2020/13-2-2020)τα 
ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να υποβάλλουν στο σχολείο, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2023 ώρα 9.30, 
κλειστές προσφορές στις οποίες θα αναγράφεται η συνολική τιμή του ταξιδιού (με το ΦΠΑ) και η επιβάρυνση 
ανά μαθητή.  
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ–ΚΑΒΑΛΑ (με ενδιάμεσες στάσεις)-ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 5/05/2023, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:06.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 9/05/2023,   ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22.00 

ΤΑΞΗ : ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΜΟΣ /ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΘΑΙΑ/ ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΜΒRAHOR (παραδοσιακο) , MOYΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : 88(αγόρια: 38, κορίτσια:50) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 08( καθηγήτριες: 04, καθηγητές : 04) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                     

5-5-2023       

ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΒΑΛΑ 

6.00: Αναχώρηση από Αγρίνιο, το χώρο του σχολείου.  
8.00: Στάση στα Γιάννενα (Εθνική οδό Ιωαννίνων –Τρικάλων ) 
10.00: Στάση στα ΣΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
14.00:Αφιξη στην Καβάλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
16.00 Βιωματικά εργαστήρια  
19.30. Παρουσιάσεις των Μουσικών Συνόλων των συμμετεχόντων Μουσικών Σχολείων σε 
επιλεγμένους χώρους της πόλης της Καβάλας.  
 
 



ΣΑΒΒΑΤΟ 6-5-2023 
8.30 : Πρωινό 
11.00 Βιωματικά εργαστήρια 
14.00: φαγητό 
17.00-20. 00: Συμμετοχή σε σεμινάρια-διαλέξεις 
20.30 Καλωσόρισμα 
22:00.: Δείπνο & διανυκτέρευση 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7-5-2023 
ΚΑΒΑΛΑ 

8.00: Πρωινό. 
11.00: Βιωματικά εργαστήρια 
14.00-15.00 ΦΑΓΗΤΌ-. Ελεύθερος χρόνος. 
20.30-23.00: Οι μαθητές των μουσικών Συνόλων ερμηνεύουν έργα Βυζαντινής, Ελληνικής 
Παραδοσιακής  στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων 
23.00 : Φαγητό -Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-05-2023: 
ΚΑΒΑΛΑ 

8.00: Πρωινό. 
11.00: Βιωματικά εργαστήρια 
14.00-15.00 ΦΑΓΗΤΌ-. Ελεύθερος χρόνος. 
20.30-23.00: Οι μαθητές των μουσικών Συνόλων ερμηνεύουν έργα Συμφωνικής 
Μουσικής στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων 
23.00 : Φαγητό -Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση. 

ΤΡΙΤΗ  9-05-2023: 
ΚΑΒΑΛΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ 

8.30: Πρωινό.  
10.00-11.00:Απονομή Αναμνηστικών 
12.00: Αναχώρηση από Καβάλα 
14.00: Φαγητό 
22.00 Επιστροφή στο Αγρίνιο. 
 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 
2. Διαμονή σε κατάλυμα 3 ή 4 αστέρων το οποίο διέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων της Τουριστικής ή άλλης νομοθεσίας. Το κατάλυμα θα προσφέρει πρωϊνό όλες τις ημέρες (american 
breakfast). 

3. Θα δοθούν προσφορές  για καταλύματα που βρίσκονται εντός του ιστού της πόλης (ΚΑΒΑΛΑ) γιατί οι μαθητές θα 
παρακολουθήσουν σεμινάρια στην πόλη της Καβάλας και θα θέλαμε η μετακίνηση να γίνεται άμεσα 

 

4. H διαμονή των μαθητών επιθυμούμε να γίνει ως εξής: 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ     50     ΚΟΡΙΤΣΙΑ:   16    τρίκλινα +1 Δικλινο 

       ΣΥΝΟΛΙΚΑ     38   ΑΓΟΡΙΑ:        12  τρίκλινα   + 1 δικλινο 
Για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς: 8 μονόκλινα 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 28 ΤΡΙΚΛΙΝΑ   ΚΑΙ  2 δίκλινα + 8 Μονόκλινα  

Τα δωμάτια διαμονής  των μαθητών, μαθητριών και των συνοδών εκπαιδευτικών προτείνεται να είναι στον ίδιο όροφο, 
(αν αυτό είναι εφικτό) ή αν δεν είναι εφικτό στον ίδιο όροφο , τουλάχιστον στον ίδιο όροφο να υπάρχει δωμάτιο των 
συνοδών καθηγητών  

5. Το κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια της  αρμόδιας  αρχής, η 
οποία θα είναι σε ισχύ. 
6. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται  

7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 
8. Επιπλέον Υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

 
 
 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΥΠΑΡΧΕΙ  :  
α. ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Η ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

https://www.google.gr/search?q=american+breakfast&biw=931&bih=463&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=I4LSVOzWGM32aKnAgugF&ved=0CB4QsAQ
https://www.google.gr/search?q=american+breakfast&biw=931&bih=463&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=I4LSVOzWGM32aKnAgugF&ved=0CB4QsAQ


β. ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Η ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ,  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΌΤΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ,  ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ  ΙΣΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΟΥΝ ΜΕ 10 ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΙΑ (ΔΗΛ 40 ΕΥΡΩ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ) . ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ  2 ΤΙΜΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ : ΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ. 
 
γ. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ  ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ.  
 
9. Στην προσφορά θα αναγράφονται τα στοιχεία του λεωφορείου (πινακίδα, μοντέλο, χρονολογία πρώτης άδειας. Το 

λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. Αποκλείονται τα διώροφα 
λεωφορεία  

10. Ο οδηγός  να συνεργάζεται και να ακολουθεί τις εντολές του αρχηγού της επίσκεψης. 
11. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι τα δεδομένα που θα δώσουν για την ποιότητα των ξενοδοχείων  να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να τηρηθούν οι όροι  οι οποίοι  τίθενται παραπάνω. 
12. Σε περίπτωση που η εκδρομή αναβληθεί λόγω ακύρωσης των εκδρομών από το ΥΠΑΙΘ  (covid 19, άλλης 

πανδημίας, ιδιαίτερων άλλων συνθηκών που αυτή την στιγμή που συντάσσεται η προκήρυξη δεν δύναται 
να προβλεφθεί) το πρακτορείο οφείλει να  επιστρέψει ολόκληρο  το ποσό ή το ποσό που θα έχει 
καταβληθεί μέχρι την παραμονή της εκδρομής  στους συμμετέχοντες μαθητές . Επίσης σε περίπτωση που 
κάποιος μαθητής /τρια κατά τον έλεγχο της παραμονής βρεθεί θετικός σε covid 19 και επομένως δεν θα 
συμμετάσχει στην ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ εκδρομή, το ταξιδιωτικό πρακτορείο οφείλει να αφαιρέσει ολόκληρο το 
ποσό του/της  μη συμμετέχοντος/χουσας  μαθητή /τριας από το συνολικό ποσό  της εκδρομής και να μην 
επιμεριστεί/επιβαρύνει  αυτό τους/τις  υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. 
Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, 

το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά 

και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 
Το 30% της συνολικής δαπάνης της εκδρομής θα παρακρατηθεί απ΄ το σχολείο και θα  καταβληθεί στο 

Τουριστικό Γραφείο μετά την επιστροφή από την εκδρομή, το οποίο  και θα αποτελεί εγγύηση τήρησης της 
μεταξύ μας συμφωνίας. 

Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που είναι ΠΡΟΣΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων.   

Πριν την αναχώρηση όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των λεωφορείων θα εξεταστούν 
από την Τροχαία Αγρινίου. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

1) Το οριστικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί 
2) Παρακαλούνται τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να είναι πολύ προσεκτικά στην αναφορά των αστεριών 

του καταλύματος που προσφέρουν, καθώς και στην απόστασή του από την πόλη, γιατί έχει 
παρατηρηθεί να μην υπάρχει συνάφεια μεταξύ αυτών που προσφέρονται με αυτά που τελικά 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές, όταν φτάνουν στον προορισμό τους και διαμένουν στα καταλύματα. 

 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

 
Μπεκούλη Ευδοξία, ΠΕ02 
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