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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ-ΒΟΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 11/5/2017 ______________________________________________  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6.00πμ _________________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 13/5/2017 ________________________________________________  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22.00μμ ________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 17 ________________  ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Γ ______________________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3_____________________________________________________________________________________________________________  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Πέµπτη 11 Μαΐου: 630πµ αναχώρηση από Παναιτώλιο µε προορισµό το Βόιο Κοζάνης µε ενδιάµεσες 

στάσεις. 12:00 Επίσκεψη στον Συνεταιρισµό αρωµατικών, φαρµακευτικών και οπωροκηπευτικών φυτών, 

περιήγηση και συζήτηση µε τους ειδικούς, επίδειξη εκχείλισης, κατασκευής αιθέριων ελαίων κλπ. 16:00 

αναχώρηση για Θεσσαλονίκη, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. 19:00 επίσκεψη στην 

Πλατεία Αριστοτέλους δείπνο, ξεκούραση.    

Παρασκευή 12 Μαΐου  Πρωινό, επίσκεψη στην Αγορά Μοδιάνο, στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή και 

στους χώρους καλλιέργειας αρωµατικών φυτών, ξενάγηση και δραστηριότητες στην Σχολή, (Χηµεία και 

Τεχνολογία), ελεύθερος χρόνος,  ελαφρύ γεύµα.  Ξενάγηση στην Ροτόντα, Ρωµαϊκή Αγορά.  Ιερό Ναός Αγίου 

∆ηµητρίου, Παραλία Θεσσαλονίκης Γεύµα και ξεκούραση στο Ξενοδοχείο.  

Σάββατο 13 Μαΐου: πρωινό, επίσκεψη στον Λευκό Πύργο αναχώρηση για Βεργίνα, ξενάγηση στο µουσείο, 

αναχώρηση για Παναιτώλιο, άφιξη ώρα 21:00 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 



Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. Ειδικότερα:  Το 

λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ, τιμή ενός (1) 

λεωφορείου, κλιματιζόμενο, με ελεύθερο  wifi και οδηγό που να βρίσκεται αποκλειστικά στη 

διάθεση μας για την πραγματοποίηση του προγράμματος και τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν 

από τους συνοδούς της εκδρομής.  

2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος: Τιμή ξενοδοχείου  4* ή 5* αστέρων με 

πρωινό και ημιδιατροφή, Το γεύµα να είναι σε μπουφέ,  διαμονή των μαθητών σε τρίκλινα ή δίκλινα 

δωμάτια. Για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα δωμάτια. 

3. Οι μαθητές να συνοδεύονται σε όλο το πρόγραμμα της εκδρομής από συνοδό υπεύθυνο του 

γραφείου (όλη την ημέρα και όχι μόνο σε ξεναγήσεις).  

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή , όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει  

τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας(άρθρο14 της Υπουργικής απόφασης  Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

µε αριθµ. 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/2-12-2011/τ.Β #). 

5. Υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Το οριστικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί.  

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. Η τμηματική 

καταβολή του ποσού της εκδρομής θα γίνει 30% προκαταβολή στις 3/4/2017, 40% μια εβδομάδα πριν την 

αναχώρηση και 30%  αμέσως μετά την επιστροφή. 

Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που είναι οικονομικά προσιτή και εγγυάται την καλύτερη και 

ασφαλέστερη πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γυμνάσιο 

Παναιτωλίου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Μαίου 2017 και ώρα 10:00.  Το άνοιγμα των προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10:15. Μπορούν να παραβρίσκονται οι συμμετέχοντες.  

 

  Η Διευθύντρια 

 της σχολικής μονάδας 

 

 Θεοδώρα Α. Μαργάρα 


