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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (03 ημέρες)

 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 12-03-2020

 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6.30 πμ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 14-03-2020 

 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 17

 ΤΑΞΗ : Β

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΔΥΟ (02)

 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

  ΠΕΜΠΤΗ  12-03-2020

 Αναχώρηση  6.30  από Πάλαιρο για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση.

 11:30 άφιξη στη Βεργίνα, ξενάγηση.



 17.00 άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

  20:30  έξοδος για βόλτα και φαγητό

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2020

   09:00 π.μ πρωινό.

 Ξενάγηση στην πόλη.

 Επίσκεψη στον Αγ.Δημήτριο  στα Κάστρα και στην Ανω πόλη

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

  20:00  μ.μ έξοδος για  δείπνο και βόλτα

 

  ΣΑΒΒΑΤΟ 14-3-2020 

 09:00 πρωινό.

Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και στον Λευκό Πύργο 

Μεσημεριανό και αναχώρηση για Πάλαιρο

Απαιτήσεις Προσφοράς

 Η προσφορά πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του µεταφορικού µέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.

 2. Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων   µε πρωινό µπουφέ . (Απαιτούνται  2 τετράκλινα,

 1 τρίκλινο   και 3 δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και ένα δίκλινο για τους συνοδούς 

καθηγητές)

Αν υπάρχει η δυνατότητα το ξενοδοχείο να βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης.

 3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.

 4. Προαιρετική ασφάλιση συµµετεχόντων στην εκδρομή. 

5. Αναφορά τελικής συνολικής τιμής της µμετακίνησης αλλά και του κόστους ανά µαθητή 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Σαφής αναφορά της τιμής που θα διαμορφωθεί σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του 

αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών

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

 7. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 8. Το επιλεγόμενο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό µε το σχολείο

στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η ασφάλεια αστικής, επαγγελματικής ευθύνης. 



Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο 

στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη µετακίνηση µέχρι 7/2/2020 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 12:00 το μεσημέρι.


