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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 01/03/2018                                           ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:   04/03/2018                                           ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  10:00 μ.μ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:    40                                  ΤΑΞΕΙΣ: Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: τρείς (03) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

01/03/2018 Αναχώρηση από Μεσολόγγι (8:00π.μ.) για Θεσσαλονίκη μέσω Εγνατίας 

οδού, με ενδιάμεση  στάση στα Ιωάννινα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στον εσωτερικό χώρο του Λευκού 

Πύργου Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και περιήγηση στην πόλη. 

Δείπνο/Βραδινή έξοδο/Διανυκτέρευση 

02/03/2018 Αναχώρηση για  λουτρά Πόζαρ, επίσκεψη στους  καταρράκτες Έδεσσας 

και γεύμα στην πόλη. Αναχώρηση για Βέροια και απογευματινή βόλτα 

στην πόλη. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.  

Δείπνο/Βραδινή έξοδο/Διανυκτέρευση. 

03/03/2018 Αναχώρηση για το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και περιήγηση στο 

Ρωμαΐκό μνημείο Ροτόντα. Επίσκεψη στο κέντρο διάδοσης επιστημών και 

μουσείο τεχνολογίας Noesis. Μεσημεριανό γεύμα στο εμπορικό κέντρο 

KOSMOS. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.   

Δείπνο/Βραδινή έξοδος/Διανυκτέρευση. 

04/03/2018 Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνα. Επίσκεψη στην πόλη 

των Ιωαννίνων και επιστροφή  το απόγευμα για Μεσολόγγι ώρα 18:30.   

 



Απαιτήσεις Προσφοράς 

 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Το λεωφορείο να είναι τουριστικό, με ζώνες ασφαλείας, κλιματισμό, μουσική, φαρμακείο και να πληροί τις 

νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας 

2. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις ξεναγήσεις της 

εκδρομή. 

3. Να αναφέρεται µε σαφήνεια το όνοµα του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο να βρίσκεται εντός της 

Θεσσαλονίκης και να είναι τεσσάρων ή πέντε αστέρων. Τα δωµάτια να είναι δίκλινα , τρίκλινα και 

τετράκλινα για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

4.  Το ξενοδοχείο να προσφέρει τρεις διανυκτερεύσεις µε πρωϊνό σε µπουφέ. 

5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

6. Υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

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

9. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.  

 

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 ,24  /1/2018  και ώρα 11:00 π.μ. 

 

 

 

 Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

 

 

                                   Αραχωβίτης Ιωάννης 

  

  

 


