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                                       ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   
 

   

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ςποβολήρ οικονομικήρ πποζθοπάρ 

για πενθήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή Γ΄ ηάξηρ ζηη Θεζζαλονίκη 

 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ  

ΣΟΠΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ:  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ:  5 Δεθεκβξίνπ2022 
ΩΡΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: 7:00΄π.κ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ:   9 Δεθεκβξίνπ2022 
ΩΡΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ: 19:30΄κ.κ. 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ:  21        ΣΑΞΗ : Γ΄  
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΤΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 2 
 

Β.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 

1η Μέρα  

7:00ϋπ.μ . : Αναχϊρθςθ από Γαβαλοφ για Θεςςαλονίκθ με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ  

12:00ϋμ .: Άφιξθ ςτθ Βεργίνα. Ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο.  

14:00ϋμ.μ.: Άφιξθ ςτθ Βζροια. Φαγθτό 

17:00ϋμ.μ.:  : Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ.  

18:00ϋμ.μ.:  : Άφιξθ ςτθ Θεςςαλονίκθ. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο . 

21:00ϋμ.μ.:   Δείπνο-ομαδικι διαςκζδαςθ υπό τθν επίβλεψθ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. 

Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο.    

2η  Μέρα  

8:30ϋ π.μ. :Πρωινό  

09:30ϋ π.μ.: Επίςκεψθ ςτον Άγιο Δθμιτριο, ςτθ Ροτόντα και ςτθν Αψίδα του Γαλερίου. 

12.00 μ: Επίςκεψθ ςτον Λευκό Πφργο 

14:00ϋμ.μ.: Γεφμα - Ελεφκεροσ χρόνοσ  

16:00ϋμ.μ.: Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο-Ξεκοφραςθ  

18:00ϋμ.μ.: Επίςκεψθ  ςτθν Αρχαία Αγορά και ςτθν Αγία οφία. 

21:00ϋμ.μ.: Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για δείπνο και ομαδικι διαςκζδαςθ υπό τθν 

επίβλεψθ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο   

3η  Μέρα  

9:00ϋ π.μ.  : Πρωινό  

10:00ϋ π.μ.: Επίςκεψθ ςτο Βυηαντινό Μουςείο 

11:30π.μ. : Αναχϊρθςθ για πολυχϊρο COSMOS 



13:30μ.μ. : Ελεφκεροσ χρόνοσ 

16:30μ.μ.:  Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο - Ξεκοφραςθ  

18:30μ.μ.:  Επίςκεψθ ςτο επταπφργιο  

21:00ϋ : Δείπνο-ομαδικι διαςκζδαςθ υπό τθν επίβλεψθ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. 

Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο.     

4η Μέρα  

08:30π.μ.: Πρωινό 

09:30π.μ. : Αναχϊρθςθ για Καβάλα 

11:30ϋπ.μ.: Άφιξθ- Μουςείο Προςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ –Μουςείο Καπνοφ- 

Περιιγθςθ ςτθν πόλθ-Κάςτρο, Αρχαίο Τδραγωγείο. 

15:00ϋμ.μ. : Γεφμα- Ελεφκεροσ χρόνοσ .   

18: 00 μ.μ. : Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ με  ενδιάμεςθ ςτάςθ 

21:00μ.μ. : Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για δείπνο και ομαδικι διαςκζδαςθ υπό τθν 

επίβλεψθ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο   

5η Μέρα 

09:30π.μ.: Πρωινό 

10:30π.μ. : Αναχϊρθςθ από Θεςςαλονίκθ για Μζτςοβο με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ 

13:30ϋμ.μ.: Άφιξθ ςτο Μζτςοβο- Δείπνο – Ελεφκεροσ χρόνοσ 

17:00 μ.μ. : Αναχϊρθςθ για Γαβαλοφ 

19: 30μ.μ. : Άφιξθ ςτο ςχολείο 

 

 
 

Απαιηήζειρ Πποζθοπάρ  
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. αθή αλαθνξά ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη όηη ην ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζή 
καο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο γηα ηελ  Επίζθεςε ρώξσλ  θαη θαηά ηε 
βξαδηλή δηαζθέδαζε θαη γεληθόηεξα γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο. 

2. Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή θαη πξόζζεηε πξναηξεηηθή 
αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο κε αξηζκ. 20883 /ΓΓ4/12-2-2020 ( ΦΔΚ 456 
/Σ.Β΄/13-2-2020) Τ.Α ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

3. Αλαθνξά ζηελ πξνζθνξά ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαηαιύκαηνο, κε πξσηλό γεύκα θαη 
κε νλόκαηα  θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ θαηαιπκάησλ. 

4. Αλαθνξά ηνπ κόζηοςρ ανά μαθηηή  και ηος ζςνολικού κόζηοςρ, 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.και με δέζμεςζη όηι θα σοπηγηθεί ζε κάθε 
μαθηηή απόδειξη λιανικήρ ζςναλλαγήρ ίζη με ηο ανηίηιμο ηος κόζηοςρ ανά 
μαθηηή, ζύμθωνα με ηην παπ. 3 ηος ςπ’ απ. Γ15Β 1042518 ΔΞ 2014 
εγγπάθος ηος Τποςπγείος Οικονομικών και ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων  6 και 
7 ηος Κ.Φ.Α.. (νόμορ 4093/2012 ).  

5. Σν ιεσθνξείν πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. 
6. Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα πιεξνί όινπο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη λα έρεη 

έγθξηζε ΚΣΕΟ. 
        Κάζε ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά, ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη 
ζε ηζρύ. 

Σν επηιεγκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα ππνγξάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην 
ζρνιείν, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ξεηά θαη ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο 
επζύλεο θαη ε αζθάιεηα δηνξγαλσηή θαη όηη ηα ρξήκαηα ζα δνζνύλ καηά ένα μέπορ 



ηνπο ωρ πποκαηαβολή, ύζηεξα από ζρεηηθή ζπκθσλία, θαη ηα ςπόλοιπα ηην 
επομένη ηηρ επιζηποθήρ ηηρ εκδπομήρ. 
     ε πεξίπησζε αζέηεζεο  ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ζρνιείν 
επηθπιάζζεηαη λα απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο 
(θαηαθξάηεζε κέξνπο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ρξεκάησλ, απνθιεηζκόο από 
κειινληηθέο εθδξνκέο θ.ι.π.). 
  Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, θαηά ηηο εξγάζηκεο 
κέξεο ηνπ ζρνιείνπ,  μόνο ζε ζθπαγιζμένο θάκελο (όσι ηλεκηπονικά, ούηε με FAX) 
ζην γξαθείν ηεο Αλαπιεξώηξηαο Δηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ηο απγόηεπο κέρξη ηην  
Σεηάπηη  09-11-2022    θαη ώξα –αςζηηπά-12:00΄μ. 
  
 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 


