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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 

Η Διεύθυνση του  Γενικού Λυκείου Σκάλας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 

Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τεύχος Β΄/13-02-2020, προκηρύσσει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών, προς κάθε 

ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ποιοτικά 

και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματιζόμενη πενθήμερη μαθητική 

εκδρομή των μαθητών της  Γ ΄ τάξης.  

➢ Τόπος προορισμού: Θεσσαλονίκη  

➢ Χρόνος πραγματοποίησης: Από Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.  

➢ Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: Τριάντα εφτά (37) μαθητές/τριες και τρεις (3) 

συνοδοί καθηγητές/τριες.  

➢ Μεταφορικό μέσο: Μεταφορά με μισθωμένο λεωφορείο που θα πληροί όλες τις προβλεπόμενες 

από το Νόμο προδιαγραφές. Μετακινήσεις με το λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της 

εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε ημερών. Θα πρέπει να επισυναφθούν στην προσφορά 

ποιο λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί, ο ακριβής αριθμός των θέσεων του οχήματος, η άδεια 

κυκλοφορίας του, ο τελευταίος έλεγχος ΚΤΕΟ και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.  

➢ Ξεναγήσεις: Στην προσφορά να συμπεριληφθούν και οι εξής ξεναγήσεις: στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης και στην Βεργίνα.  

➢ Κατηγορία ξενοδοχείου:  3 ή 4 αστέρων πλησίον  του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η διαμονή 

των μαθητών θα γίνει  κατά βάση σε τρίκλινα δωμάτια και των συνοδών καθηγητών σε 

μονόκλινα. Το κατάλυμα να προσφέρει πρωινό. Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στον ίδιο όροφο. 

Να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία ξενοδοχείου που θα προταθεί. Απαραιτήτως να 
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επισυνάπτεται η επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας κράτησης από το προτεινόμενο ξενοδοχείο 

στο όνομα του σχολείου, με τις προδιαγραφές που ζητούνται.  

➢ Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (Αστικής – επαγγελματικής Ευθύνης)  

➢ Ιατροφαρμακευτική – ταξιδιωτική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας.  

➢ Η διαδρομή Σπάρτη-Τρίπολη στην αναχώρηση και Τρίπολη- Σπάρτη στην επιστροφή θα γίνει 

απαραίτητα από την νέα Εθνική οδό (μέσω Λεύκτρου).  

➢ Η προσφορά θα περιλαμβάνει και τους νόμιμους φόρους.  

➢ Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και 

η επιβάρυνση ανά μαθητή.  

➢ Προσφορές οι όποιες θα φτάσουν στο σχολείο, μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας 

και ώρας δε θα γίνονται δεκτές.  

➢ Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων 

προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.  

 

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 

2022, και ώρα 10:00 π.μ. μόνο μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. 

Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το άνοιγμα κι 

αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:00. 
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