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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΠΔΝΘΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  
 

Σν ζρνιείν καο ζα πξαγκαηνπνηήζεη πελζήκεξε εθδξνκή ζηελ Θεζζαινλίθε ζηηο  
20/02/2016 κέρξη 24/02/2016. 
Η αλαρώξεζε θαη ε επηζηξνθή ησλ καζεηώλ ζα γίλεη από ηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, 
ζηελ Παξαιία Παηξώλ.  
ηελ Δθδξνκή ζα ζπκκεηέρνπλ 32 καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηξεηο (3) ζπλνδνί 
θαζεγεηέο.  

1. Σα κεηαθνξηθά κέζα ζα είλαη ιεσθνξεία εθνδηαζκέλα κε δειηία 
θαηαιιειόηεηαο (λα καο επηζπλάςεηε θσηναληίγξαθν ηνπο), ΚΣΔΟ θαη 
Αζθαιηζηήξην ηνπ νρήκαηνο. ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ζα αλαγξάθεηαη ν 
αξηζκόο ζέζεσλ ηνπ Λεσθνξείνπ. 

2. Απαηηείηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκκεηερόλησλ θαη 
επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εμόδσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε 
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 
129287/Γ2 /10-1-2011 Απόθαζεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 2769/Β/2-12-11) 

 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ έσο 09/01/2017 θαη ώξα 12:00 ζην 
ζρνιείν θαη ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή, θιεηζηή πξνζθνξά όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε 
ζπλνιηθή ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδίνπ κε ην ΦΠΑ ( κεηαθίλεζε θαη δηακνλή ) θαη ε 
ζπλνιηθή ηηκή αλά καζεηή ε νπνία δελ ζα αιιάδεη ζε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ 
αξηζκνύ ησλ καζεηώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν π.ρ. αζζέλεηα. 

Θα επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε-ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ησλ ιεσθνξείσλ όηη ηα 
νρήκαηα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά.  

Σν μελνδνρείν ζα πξέπεη λα είλαη 3 θαη άλσ (>=3) αζηέξσλ κε πξσηλό θαη λα είλαη 
πιεζίνλ ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο. Παξαθαιείζζε αλ δύλαηαη λα ππάξμνπλ 
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα μελνδνρεία 3, 4 θ.ι.π αζηέξσλ θαη πξνηάζεηο κε 
εκηδηαηξνθή πέξαλ ηνπ πξσηλνύ.  

Σα δσκάηηα θαηά πξνηίκεζε ηξίθιηλα/ηεηξάθιηλα πιελ ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ πνπ 
απαηηνύληαη 1 δίθιηλν θαη 1 κνλόθιηλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς   

 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Ν. ΑΥΑΪΑ 

( για ανάρηηζη ζηην ιζηοζελίδα προς 

ενημέρωζη ηοσριζηικών πρακηορείων)  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

20/2/2016:  
7.30 : Αλαρώξεζε από ην ρνιείν. 
Γηαδξνκή: Ρίν-Αληίξηνλ-Κόκβνο Ισαλλίλσλ (ζηάζε γηα θαγεηό)-Δγλαηία Οδόο-
Θεζζαινλίθε 
16:00 Άθημε ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκαηία 
17:00 Πεξηήγεζε ζηελ Πόιε-Δπίζθεςε ζηνλ Λεπθό Πύξγν, Δθθιεζία Αγ. Γεκεηξίνπ 
θαη πιαηεία Αξηζηνηέινπο  
22:00 Γείπλν θαη Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν 
 
21/2/2016: 
8.30: Πξστλό θαη αλαρώξεζε γηα Βεξγίλα (επίζθεςε ζηνπο καθεδνληθνύο ηάθνπο θαη 
ην Μνπζείν).  
13.30: Αλαρώξεζε από ηελ Βεξγίλα γηα Νάνπζα θαη Άγην Νηθόιαν, Γεύκα θαη 
πεξηήγεζε 
17:00 Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν, μεθνύξαζε 
19:00 Πεξηήγεζε ζηελ ζπλνηθία ησλ Λαδάδηθσλ  
22:00 Γείπλν θαη Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν 
 
22/2/2016: 
8.30: Πξστλό θαη αλαρώξεζε γηα Καβάια  
17:00: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη μεθνύξαζε 
19:00: Πεξηήγεζε ζηελ πόιε κε ηα πόδηα 
22:00 Γείπλν θαη Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν 
 
23/2/2016: 
8.30: Πξσηλό θαη επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό, Βπδαληηλό Μνπζείν, Μνπζείν 
Κηλεκαηνγξάθνπ  ηεο πόιεο 
16.00: Διεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξπάηεκα θαη ςώληα ζην Δκπνξηθό Κέληξν ηεο 
Θεζζαινλίθεο.  
19:00: Πεξηήγεζε ζηελ πόιε κε ηα πόδηα 
22:00 Γείπλν θαη Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν 
 
24/2/2016: 
10.00: Αλαρώξεζε γηα Ισάλληλα 
13.00: ηάζε γηα θαγεηό ζηα Ισάλληλα 
17.00: Αλαρώξεζε γηα Πάηξα 
20.00: Αθημε ζην ζρνιείν  
 
 
 

Ο Αρτηγός ηης Εκδρομής       Ο Διεσθσνηής 

 

        Ανέζηης Νικόλαος                      Ηλίας Νηεμίρης 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΕΚΑΠΕΝΣΑΜΕΛΟΤ 

 

      ΣΙΛΙΓΓΑΝΟ ΠΤΡΟ 


