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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08-03-2018                             ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10-03-2018                          ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21:00                                                                            

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 103          ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 7(ΕΠΤΑ) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

08-03-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 07:00: Αναχώρηση από το Αγρίνιο για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις κατά την 

διάρκεια της εκδρομής. Ομαδική περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης της Θεσσαλονίκης (Λευκός Πύργος, Ροτόντα, η 

Καμάρα (Αψίδα του Γαλερίου), τα Βυζαντινά Τείχη, ο πολιούχος της πόλης Άγιος Δημήτριος με την κρύπτη του, τα 

κάστρα της Άνω Πόλης κ.α). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ομαδική περιήγηση στην πόλη και δείπνο. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

 

09-03-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το «Κτήμα Γεροβασιλείου» που βρίσκεται στην Επανομή 25 

χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά από την Θεσσαλονίκη. Ομαδική βραδινή περιήγηση στην πόλη, δείπνο και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

 

10-03-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στην Βεργίνα (Μουσείο Βασιλικών Τάφων), που βρίσκεται 8 χλμ 

νοτιοανατολικά της Βέροιας. Μετά αναχώρηση για το Αγρίνιο με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το απόγευμα 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. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλεια που καλύπτει τα 

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας ( Άρθρο 14 της Υπ. Αποφ. Υπδ.β.μ.θ. με αρ. 

129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/2-12-2011/τ.΄Β)όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 

4452/2017(ΦΕΚ17/τ.Α΄/15-2-2017) ( 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υπ. Αποφ., ΦΕΚ 681/τ. Α΄/9-3-2017). 

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σαφής αναφορά της τιμής που θα διαμορφωθεί σε περίπτωση 

αύξησης ή μείωσης του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών.  

4. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

5. Το  Ξενοδοχείο να είναι τεσσάρων  αστέρων με πρωινό  εντός του Κοινωνικού ιστού.  

6. Δύο Λεωφορεία για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών και για όλες τις ημέρες της εκδρομής. 

 

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. 

 

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

που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την  ΠΕΜΠΤΗ 25-01-2018 και ώρα 12:00 π.μ. 

 

  

 


