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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8.00πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  01  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013        ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  22.00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 35              ΤΑΞΗ :Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 03 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1
η
 Μέρα 28/3   Πέμπτη 

8:00 : Αναχώρηση από Αιτωλικό 

Δίωρη στάση στο Μέτσοβο για μεσημεριανό φαγητό. Μικρή στάση σε καφέ της Εγνατίας οδού. 

Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ 

διασκέδαση υπό την επίβλεψη των καθηγητών. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

2
η
 Μέρα 29/3   Παρασκευή 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Βυζαντινό μουσείο, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

στη Ροτόντα, στην Αγία Σοφία και στο Λευκό Πύργο. Θα ακολουθήσει βόλτα στην Άνω Πόλη και 

στα κάστρα της, όπου οι μαθητές θα γευματίσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 

διασκέδαση υπό την επίβλεψη των καθηγητών. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

3
η
 Μέρα 30/3  Σάββατο  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στη Βεργίνα. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Επίσκεψη 

στην πόλη της Βέροιας για μεσημεριανό φαγητό. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και 



ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ διασκέδαση υπό την επίβλεψη των καθηγητών. 

Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

4η Μέρα 31/3  Κυριακή 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Χαλκιδική. Επίσκεψη στο σπήλαιο των Πετραλώνων. 

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και περιήγηση στο εμπορικό κέντρο «COSMOS». Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Το βράδυ διασκέδαση υπό την επίβλεψη των καθηγητών. Διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο. 

5η Μέρα 01/4 Δευτέρα 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση και αγορές στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Αναχώρηση στις 12:00 για Αιτωλικό. Ενδιάμεση στάση στα Γρεβενά για 

μεσημεριανό. Στάση στα Ιωάννινα. Αναχώρηση για Αιτωλικό στις 18:30. Επιστροφή στο Αιτωλικό 

στις 22:00. 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 
 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Το ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη να είναι τουλάχιστον 3. 

2.  Το κατάλυμα θα πρέπει απαραίτητα να έχει θέρμανση, ζεστό νερό και τουαλέτες/μπάνιο εντός 

δωματίων και να προσφέρει υποχρεωτικά πρωινό (σε περίπτωση που στο κατάλυμα δεν παρέχεται πρωινό, 

η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε άλλο χώρο πλησίον του καταλύματος και αποτελεί υποχρέωση του 

ταξιδιωτικού πρακτορείου να το συμπεριλάβει στην τιμή της διαμονής). 

3. Το κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια της αρμόδιας 

αρχής, η οποία θα είναι σε ισχύ.  

4. Ο οδηγός και ο συνοδηγός να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις εντολές του αρχηγού της 

επίσκεψης. 

5. Υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

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

7. Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α.  

Στην προσφορά να αναφερθεί το συνολικό κόστος της εκδρομής, αλλά και το κόστος ανά άτομο. 

8. Να αναφέρονται τα ονόματα των ξενοδοχείων. 

Επίσης για την ανάληψη της εκπαιδευτικής επίσκεψης απαιτούνται και τα εξής: 

1.Ασφαλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης Υ.Π.δ.β.μ.Θ. με αριθμό. 

129287/Γ2/10-11-2011:ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β’) 

2.Υπευθυνη Δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας. 

3.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 

(ΓΕΛ Αιτωλικού) το  αργότερο μέχρι την  Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 11 πμ. 

Για οποιαδήποτε  διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας. 

 Ο Διευθυντής 

 

 Φραγκαναστάσης Αναστάσιος 


