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ΠΡΟ:   Κάθε ενδιαθερόμενο 

 

Αναρηηηέα ζηο διαδίκησο 

     ΘΕΜΑ : Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην οπγάνωζη πενθήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ 

                  εκδπομήρ  ηος ΓΕΛ Μολάων ζηη Θεζζαλονίκη 

 

 Το Γενικό Λύκειο Μολϊων προκηρύςςει εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ, προσ κϊθε 
ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφεύο, κατϊθεςησ κλειςτών προςφορών, προκειμϋνου να του 
αναθϋςει λαμβϊνοντασ υπ’ όψιν ποιοτικϊ και ποςοτικϊ χαρακτηριςτικϊ των προςφορών,  την 
διοργϊνωςη πενθόμερησ εκδρομόσ των μαθητών τησ Γ’ τϊξησ του Γενικού Λυκεύου  Μολϊων, 
ςύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υπουργικό Απόφαςη που δημοςιεύτηκε ςτο 
ΦΕΚ  456/ τ. Β’/ 13-02-2020. 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

1. Σόποσ προοριςμού: Θεςςαλονύκη  
2. Ημ/νίεσ πραγματοποίηςησ: Από Δευτϋρα 12 Δεκεμβρύου ϋωσ Παραςκευό 16 

Δεκεμβρύου 2022. 
3. Προβλεπόμενοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων: 44 μαθητϋσ και 3 ςυνοδού καθηγητϋσ .  
4. Μεταφορικό μέςο: Μιςθωμϋνο  λεωφορεύο που θα πληρού όλεσ τισ προβλεπόμενεσ 

από το νόμο προδιαγραφϋσ για αςφαλό μετακύνηςη των εκδρομϋων.  
5. Κατηγορία Ξενοδοχείου: Τριών (3*) αςτϋρων τουλϊχιςτον ςτο κϋντρο τησ πόλησ τησ 

Θεςςαλονύκησ. Η διαμονό ( 4 διανυκτερεύςεισ ) των μαθητών ςε κατϊ βϊςη τρύκλινα 
δωμϊτια και των ςυνοδών καθηγητών ςε μονόκλινα. Απαραιτότωσ να επιςυνϊπτεται η 
επιβεβαύωςη τησ διαθεςιμότητασ - κρϊτηςησ από το προτεινόμενο ξενοδοχεύο ςτο 
όνομα του ςχολεύου. Να γύνεται ρητό αναφορϊ ςτην κατηγορύα του ξενοδοχεύου που θα 
προταθεύ. 

6. Διατροφή: Να δοθούν δύο τιμϋσ α) με Πρωινό και β) με Ημιδιατροφή ( πρωινό & 
δεύπνο ) εντόσ του ξενοδοχεύου ςε μπουφέ.  

7. Ξεναγήςεισ: Στον αρχαιολογικό χώρο τησ Βεργύνασ και ςτην πόλη τησ Θεςςαλονύκησ.  
8. Μετακινήςεισ με το λεωφορείο ςύμφωνα με το πρόγραμμα τησ εκδρομόσ (το οπούο 

θα διαμορφώςει το ςχολεύο) καθ’ όλη την διϊρκεια των πϋντε ημερών. Θα πρϋπει να 

επιςυνϊπτονται επύςησ ςτην προςφορϊ ποιο λεωφορεύο θα χρηςιμοποιηθεύ (αριθμό 

κυκλοφορύασ), ο ακριβόσ αριθμόσ θϋςεων του οχόματοσ, η ϊδεια Κυκλοφορύασ του, ο 

τελευταύοσ ϋλεγχοσ ΚΤΕΟ, το Αςφαλιςτόριο του οχόματοσ καθώσ η επαγγελματικό ϊδεια του 

οδηγού που θα χρηςιμοποιηθεύ. 

9. Υποχρεωτικό Αςφϊλιςη Ευθύνησ Διοργανωτό ( Αςτικόσ – Επαγγελματικόσ Ευθύνησ ). 



10. Ιατροφαρμακευτικό - Ταξιδιωτικό Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη 
ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ. 

11. Φ. Π. Α. 
 

Οι κλειςτϋσ προςφορϋσ θα περιλαμβϊνουν την τελικό ςυνολικό τιμό του ταξιδιού καθώσ 
και την επιβϊρυνςη ανϊ μαθητό. Η προςφορϊ να ςυνοδεύεται από υπεύθυνη δόλωςη του 
ταξιδιωτικού γραφεύου ότι διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ, το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ ό 
βεβαύωςη ςυνδρομόσ των νόμιμων προώποθϋςεων για τη λειτουργύα τουριςτικού γραφεύου. Η 
αξιολόγηςη θα γύνει λαμβϊνοντασ  υπ’ όψιν τόςο τα οικονομικϊ όςο και τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ 
των προςφορών. 
 

         Ωσ καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των κλειςτών προςφορών ορύζουμε την  Πϋμπτη 
10η  Νοεμβρύου 2022 και ώρα 13:00, μϋςω ταχυδρομικόσ υπηρεςύασ ό ιδιοχεύρωσ προσ το 
ςχολεύο μασ. Δεν θα γύνουν δεκτϋσ προςφορϋσ μϋςω email. Οι κλειςτϋσ προςφορϋσ θα ανούξουν 
την ύδια ημϋρα, Πϋμπτη 10η Νοεμβρύου 2022, ώρα 13:15 ςτο γραφεύο του διευθυντό του ΓΕΛ 
Μολϊων. 

 
 
                   Ο  Διευθυντόσ 

Άδωνισ Παπαευριπύδου 
          ΠΕ80 Οικονομολόγοσ 
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