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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ενδιαφέροντος  πενθήμερης εκδρομής 
 
Το Σχολείο μας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδρομών σχεδιάζει πενθήμερη 

εκδρομή της Γ΄ τάξης από 12-2-2018 έως 16-02-2018. (τέσσερις – 4- διανυκτερεύσεις) 
στην Θεσσαλονίκη . 
Το ξενοδοχείο είναι προτιμητέο να βρίσκεται εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Η 
κατηγορία του ξενοδοχείου, καθώς και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως και 
οι κριτικές πελατών του θα συνεκτιμηθούν. 
Τα δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα χωρίς ράντζο. Το πρωινό θα προσφέρεται στο ξενοδοχείο. 
Στην προσφορά να αναφέρεται η ονομασία και η διεύθυνση του ξενοδοχείου. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συνταχθεί, θα επισκεφτούμε, τα αξιοθέατα της 
πόλης , Βεργίνα-Νάουσα - Αγ. Νικόλαο και Έδεσσα. Να περιλαμβάνεται και η ξενάγηση 
στην Βεργίνα. 
Η διαδρομή προς Θεσσαλονίκη, μέσω Ιωαννίνων με 2ωρη στάση στο Μέτσοβο και η 
επιστροφή μέσω Εγνατίας με 2ωρη στάση στα Ιωάννινα.  
Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα διόδια της γέφυρας Ρίου-
Αντιρρίου. 
Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 52 ή 53 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. 
Το μεταφορικό μέσο θα είναι 1 λεωφορείο (με 2 οδηγούς) το οποίο πρέπει να πληροί  
όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού-εκπαιδευτικού της εκδρομής για τις 
μετακινήσεις σύμφωνα με τις εντολές του για τις  ανάγκες  της εκδρομής. Υπεύθυνος για το 
πρόγραμμα της εκδρομής θα είναι ο αρχηγός της εκδρομής ο οποίος θα δύναται να επιφέρει 
τροποποιήσεις εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 
Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής 
ευθύνης διοργανωτή για μαθητές και καθηγητές όπως και ασφάλιση που θα καλύπτει τα 
έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 
Στην προσφορά να περιλαμβάνονται τα παρακάτω έγγραφα: 

1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας. 
2. Φωτοτυπία δελτίου καταλληλότητας 
3. Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου του λεωφορείου. 
4. Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ 



5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 
για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

Στην προσφορά θα ορίζεται το ποσόν της προκαταβολής, οι επόμενες δόσεις και η εξόφληση. 
Ο διοργανωτής αποδέχεται  την αποπληρωμή  ποσού 20% της συνολικής δαπάνης στο πέρας 
της εκδρομής και αφού τηρηθούν οι συμφωνηθέντες όροι. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι  24 / 11 /2018 ώρα 13.00 μεσημβρινή, 
στο Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων στο γραφείο του διευθυντή, κλειστή προσφορά, όχι με 
τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη συνολική τιμή – 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και την ανά μαθητή επιβάρυνση, καθώς και τα δωρεάν 
εισιτήρια που προτίθεται να προσφέρει .   
  

                                                                           Η Διευθύντρια 
 

                                                                             Α. Κοπανά 


