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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για   τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 19-03-2020                ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8.15  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21-03-2020                   ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21.30  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 37       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  3 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα (ΠΕΜΠΤΗ) 

8.15:  Αναχώρηση από Αστακό. 

14.00: Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση 

14.00-15.00 : Άφιξη στο ξενοδοχείο-τακτοποίηση 

15.00-16.30 : Φαγητό στο κέντρο 

16.30: Επίσκεψη στο noesis (παρακολούθηση προβολής). 

18.30-21.30: Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο-επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 

2η ημέρα (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

9.00: Πρωινό. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

9.00-11.30: Επίσκεψη στα Άγιο Δημήτριο,Λευκό Πύργο,Βυζαντινό Μουσείο,Πολεμικό Μουσείο. 

12.00-13.00:Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και στα κάστρα με το λεωφορείο του Δήμου. 

13.00-15.00: Ελεύθερος χρόνος- Φαγητό. 

15.00-18.00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο,ξεκούραση. 

18.30-22.00:Περιήγηση στο κέντρο της πόλης-φαγητό.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 

3
η
 ημέρα (ΣΑΒΒΑΤΟ) 

9.30: Πρωινό-αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το ΚΟΣΜΟΣ-φαγητό. 

13.30: Aναχώρηση για Ιωάννινα. 

16.30-18.30: Ελεύθερος χρόνος στα Ιωάννινα. 

18.30: Αναχώρηση για Αστακό. 

21.30: Άφιξη στον Αστακό. 

 



 

 

                                              Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
 Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:  

 

1.Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις 

περιηγήσεις- ξεναγήσεις, όσο και στις εξόδους τους.  

2.Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε ξενοδοχείο 3*** ή  4**** εντός της πόλης, χαρακτηρισμένο 

επισήμως από τον ΕΟΤ. Σε όλα τα µέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο. 

Απαιτούνται τρίκλινα(7) και δίκλινα (8) δωμάτια για τους μαθητές- μαθήτριες και τρία (3) 

μονόκλινα  για τους συνοδούς καθηγητές 

3.Τα ξενοδοχεία τα οποία θα προταθούν πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά. 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.  

5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

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

 

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 Δευτέρα  17-02-2020 και 

ώρα 12.00 πμ. 
 

 

         Ο Διευθυντής  

    της σχολικής μονάδας 

 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 


