
 

 

 

  

 

 

 
ΠΡΟ: Κάζε ελδηαθεξόκελν 

 

 Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν 

 
 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην οπγάνωζη πενθήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ 

εκδπομήρ ηος ΓΔΛ Μονεμβαζίαρ ζηη Θεζζαλονίκη 

 

Σν Γεληθό Λύθεην Μνλεκβαζίαο πξνθεξύζζεη πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο θάζε 

ελδηαθεξόκελν ηαμηδησηηθό γξαθείν, θαηάζεζεο θιεηζηώλ πξνζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαζέζεη -

ιακβάλνληαο ππόςε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά- ηελ δηνξγάλσζε πελζήκεξεο εθδξνκήο ηεο Γ΄ 

ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 20883/ΓΓ4/12-02-2020 Τπνπξγηθή απόθαζε πνπ 

δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 456/η. Β΄/ 13-02-2020. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 

 

1. Σόπορ πποοπιζμού: Θεζζαινλίθε 

2. Ημέπερ ππαγμαηοποίηζηρ: Από Γεπηέξα 12 Γεθεκβξίνπ έσο Παξαζθεπή 16 Γεθεκβξίνπ 2022. 

3. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 20 καζεηέο/καζήηξηεο θαη 2 ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

4. Μεηαθοπικό μέζο: Μηζζσκέλν ιεσθνξείν πνπ ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν 

πξνδηαγξαθέο γηα αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ εθδξνκέσλ. 

5. Καηηγοπία ξενοδοσείος: Σξηώλ αζηέξσλ (3*) ηνπιάρηζηνλ ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο  (ελαιιαθηηθά, ζε απόζηαζε πεδή ην πνιύ 1 ρηιηνκέηξνπ από ην θέληξν). Η δηακνλή 

(4 δηαλπθηεξεύζεηο ) ησλ καζεηώλ/ηξηώλ  θαηά πξνηίκεζε ζε ηξίθιηλα θαη ηεηξάθιηλα δσκάηηα θαη 

ησλ ζπλνδώλ ζε κνλόθιηλα. Απαξαηηήησο κε ηελ αλαθνξά ηνπ/ησλ  πξνηεηλόκελνπ/σλ  

μελνδνρείνπ/σλ λα επηζπλάπηεηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο-θξάηεζεο  (εθ κέξνπο ηνπ 

μελνδνρείνπ) ζην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ. Να γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία ηνπ/ησλ 

πξνηεηλόκελνπ/σλ μελνδνρείνπ/σλ.  

6. Γιαηποθή: Να δνζνύλ, αλ είλαη δπλαηόλ, δύν ηηκέο: α) με ππωινό θαη β) με ημιδιαηποθή (εθηόο 

ηνπ πξσηλνύ, δείπλν) εληόο ηνπ μελνδνρείνπ ζε μποςθέ. 

7. Μεηακινήζειρ: Σελ Σεηάξηε 14 Γεθεκβξίνπ ζηνλ απσαιολογικό σώπο ηηρ Βεπγίναρ και ζηην 

Έδεζζα θαη ηηο ππόινηπεο εκέξεο ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, όπνπ απαιηείηαι ιόγσ απόζηαζεο 

 

Μνλεκβαζία, 16/11/ 2022 

 

Αξηζ. Πξση.: Φ.23/626 

 
 

 

 

             

 

  

 

 

                                     
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ  

ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  Γ/ΝΗ  Π.  ΚΑΙ  Γ. ΔΚΠ/Η 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΗΜΔΡΗΙΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε : Δπ. αξαληηλάθε 2 (ΝΔΟ ΚΣΙΡΙΟ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ) 

Σαρ. Κώδηθαο : 230 70   

Πιεξνθνξίεο : Κνπληνύξε Μαξία   

Σειέθσλν : 2732062072     

Ηιεθηξ. Σαρ. :mail@lyk-monemv.lak.sch.gr 

Ιζηνιόγην: blogs.sch.gr/lykmonem 
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από ην μελνδνρείν θαη ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο (όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

απόθαζε ηνπ πιιόγνπ δηδαζθόλησλ). 

8. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή (Αζηηθήο-Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο). 

9. Ιαηξνθαξκαθεπηηθή-Σαμηδησηηθή Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο. 

10. Φ.Π.Α. 

  

        Οη θιεηζηέο πξνζθέξνπλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηελική ζςνολική ηιμή ηος ηαξιδιού 

(δειαδή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) θαζώο και ηην επιβάπςνζη ανά μαθηηή/μαθήηπια. Η πξνζθνξά 

λα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ, ή βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

        Ωο καηαληκηική ημεπομηνία παξαιαβήο ησλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ νξίδνπκε ηελ Σεηάπηη 23 

Νοεμβπίος 2022 και ώπα 12:15 μ. μ.  , κέζσ ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ή ηδηνρείξσο πξνο ην ζρνιείν καο. 

Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο κέζσ email. Οη θιεηζηέο πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ ηελ ίδηα εκέξα, Σεηάξηε 

23 Ννεκβξίνπ 2022, ώξα 12:30 κ. κ. ζην Γξαθείν ηνπ ζρνιείνπ. 

        Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο ζα ελεκεξσζνύλ ηειεθσληθά ηόζν  ν αλάδνρνο  όζν θαη νη ππόινηπνη 

ελδηαθεξόκελνη πνπ θαηέζεζαλ θιεηζηή πξνζθνξά. Θα ζπληαρζεί θαη ζα ππνγξαθεί ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό 

ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: ν αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ν αθξηβήο αξηζκόο ζέζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ε επάξθεηα ηνπ ρώξνπ απνζθεπώλ, ε άδεηα 

θπθινθνξίαο ηνπ, ν ηειεπηαίνο έιεγρνο ΚΣΔΟ, ην αζθαιηζηήξην ηνπ νρήκαηνο, ε επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ 

νδεγνύ  θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

         Παξαθαιείζζε πνιύ λα είζηε απόιπηα ηππηθνί θαη αθξηβείο ζηα δεηνύκελα. 

 

Η   Γηεπζύληξηα 

                                                                                                                         

 

Κνπληνύξε Μαξία 
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