
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Παραβόλα - Τ.Κ.: 30010 
Πληροφορίες : Ούλλα Τίγκα 
Τηλέφωνο : 26410 - 62064 
FAX : 26410 – 61225 
e-mail : lykparav@sch.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Πέμπτη, 31/3/ 2022                       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:   Σάββατο, 2/4 /2022                       ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:     22:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  27                                          ΤΑΞΗ:  ΤΡΙΤΗ (Γ') 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

1η ημέρα: Πέμπτη, 31 – 03 - 2022  
Ώρα 07:30  Αναχώρηση από Παραβόλα για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση. 
Ώρα 13:00  Άφιξη στη Βεργίνα και εν συνεχεία περιήγηση στο αρχαιολογικό χώρο - φαγητό.  
Ώρα 17:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο – τακτοποίηση στα δωμάτια . 
Ώρα 21:00  Βόλτα στην πόλη.   
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
 2η  ημέρα: Παρασκευή, 01 – 04– 2022 
Ώρα 08:00 Πρωινό. 
Ώρα 09:00 Αναχώρηση και περιήγηση στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης (Πύργος του ΟΤΕ, Αγία Σοφία , 
Ροτόντα , Λευκός Πύργος – Άγιος Δημήτριος). 
Ώρα 14:00 Γεύμα  και ελεύθερος χρόνος στην αγορά. 
Ώρα 19:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση.  
Ώρα 21:00 Βραδινή έξοδος με τη συνοδεία των καθηγητών. 
 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
 

Παραβόλα,    23 - 2- 2022 
Αρ.Πρωτ.:  ΦΔ 3.4/ 90 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 

--------- 

mailto:lykparav@sch.gr


3η ημέρα: Σάββατο, 02 – 04 - 2022 
Ώρα 08:00 Πρωινό. 
Ώρα 10:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 
Ώρα 11:00 Περιήγηση στα κάστρα της πόλης και ελεύθερος χρόνος στο εμπορικό κέντρο One Salonica 
Outlet Mall 
Ώρα 14:30 Αναχώρηση για Παραβόλα με ενδιάμεση στάση στα Γιάννενα. 
Ώρα 22:00 Άφιξη στην Παραβόλα. 
 
 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η επιθυμίας είναι το ξενοδοχείο να είναι αυστηρά κεντρικό και να αναφέρεται η κατηγορία του 

(τουλάχιστον 3 αστέρων) και  η επωνυμία του. 

2. Μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών με κλιματιζόμενο λεωφορείο, τα στοιχεία του 
οποίου θα δίνονται με σαφήνεια: ο τύπος, η άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός των θέσεων των επιβατών,  
το έτος 1ης κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

3. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο οδηγό, του οποίου το ονοματεπώνυμο θα αναγράφεται 

στην προσφορά  

4. Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο και για τυχόν βραδινές εξόδους των μαθητών συνοδεία καθηγητών. 

5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.  

6. Πρόσθετη ασφάλιση η οποία θα καλύπτει τα έξοδα των συμμετασχόντων στην εκδρομή σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας. 

7.  Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προσφορά θα πρέπει να είναι διακριτή  (ξεχωριστό το κόστος 
του λεωφορείου και ξεχωριστό το κόστος των ξενοδοχείων ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί 
ανάλογα με πιθανή μικρή μεταβολή του τελικού αριθμού των μαθητών).  

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

9. Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά και να 

περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυμούμε το ξενοδοχείο να είναι 3ων ή 4ων αστέρων, να 

υπάρχει μια μόνο τιμή με πρωινό και τα δωμάτια να είναι δίκλινα, τρίκλινα  και μερικά τετράκλινα) για 

τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.  

 

Το κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά το νόμο  προϋποθέσεις για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.    

Το  ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο 
θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Με την υπογραφή του 
συμφωνητικού το ταξιδιωτικό Γραφείο θα εισπράξει σαν προκαταβολή το 30% του συνολικού ποσού, το 
40% πέντε(5) ημέρες πριν την αναχώρηση και το 30% μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά την επιστροφή. Σε 
περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη απαίτηση: 
κατακράτηση μέρους των συμφωνημένων χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα είμαστε στη  διάθεσή σας 



 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο ή σε 

κλειδωμένη ηλεκτρονική προσφορά στο γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Παραβόλας το αργότερο μέχρι 

την  2/3/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00.  

Αποσφράγιση προσφορών την Τετάρτη 2-3-2022, και ώρα 12:00μ. 

  

Διεύθυνση :    ΓΕΛ  ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ   

Παραβόλα  Αιτ/νιας 30010  

  


