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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (02 ημέρες)

 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 09-05-2022

 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6.30 πμ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10-06-2022

 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 24

 ΤΑΞΗ : Α Λυκείου

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΔΥΟ (02)

 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ  09-05-2022

 Αναχώρηση  6.30  από Πάλαιρο για Θεσσαλονίκη.

Στάση στα Ιωάννινα για ξεκούραση και πρωινό.

Συνέχεια του ταξιδιού.

 Ακολουθεί επίσκεψη στο Μουσείο Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα.



Μετά την επίσκεψη, συνέχεια του ταξιδιού προς Θεσσαλονίκη.

Άφιξη, τακτοποίηση και ανάπαυση στο ξενοδοχείο.

Στις 21.30 έξοδος για βόλτα και φαγητό.

ΤΡΙΤΗ 10-05-2022

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μάζεμα αποσκευών.

Στις 10:00 αναχώρηση για ξενάγηση στα κυριότερα ιστορικά μνημεία του κέντρου της 

Θεσσαλονίκης όπως ο Λευκός Πύργος, η Ροτόντα, η Καμάρα, τον πολιούχο της πόλης Άγιο 

Δημήτριο.

Ακολουθεί επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών Noesis & το Μουσείο Τεχνολογίας.

Αναχώρηση στις 17:00 από τη Θεσσαλονίκη για την Παλαιρο.  

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 .  

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 ή 

με e-mail στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη µετακίνηση µέχρι 3/02/2022 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η ανάρτηση των προσφορών  και το όνομα του ταξιδιωτικού γραφείου που θα αναλάβει το 

έργο θα γίνει στο ιστολόγιο του σχολείου μας  h>ps  :/  /  blogs  .  sch  .  gr  /  gymplrou  




