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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΣΙΚΗ 

 ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

                                         ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΤ   ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Η Γηεύζπλζε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γεξαθίνπ πξνθεξύζζεη πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο θάζε 

ελδηαθεξόκελν ηαμηδησηηθό γξαθείν , πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαζέζεη , ιακβάλνληαο ππόςε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ , ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 20883/ΓΓ4/12-2-2020 Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ 

δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 456 / ηεύρνο Β΄/13-02-2020, κε ηε δηαδηθαζία ησλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ, θαη λα 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

  

1.   Σόπνο πξννξηζκνύ:   ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

2.   Υξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο: Από Γεπηέξα 28 Ννεκβξίνπ έσο θαη Παξαζθεπή  02  Γεθεκβξίνπ 2022  κε (4) 

ηέζζεξεηο δηαλπθηεξεύζεηο. 

3. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 25 καζεηέο / ηξηεο ηεο Γ΄  ηάμεο (13 καζεηέο , 12 καζήηξηεο ) 

θαη (3) ηξεηο ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

4. Μεηαθνξά κε ζύγρξνλν κηζζσκέλν  ιεσθνξείν πνπ ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν 

πξνδηαγξαθέο . Μεηαθηλήζεηο κε ην ιεσθνξείν ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο  εθδξνκήο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

ησλ πέληε εκεξώλ. Θα πξέπεη λα επηζπλαθζνύλ  ζηελ πξνζθνξά , πνηό ιεσθνξείν ζα ρξεζηκνπνηεζεί , ν 

αθξηβήο αξηζκόο ζέζεσλ ηνπ νρήκαηνο , ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ , ν ηειεπηαίνο έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ην 

αζθαιηζηήξην ηνπ νρήκαηνο. 

5. Ξελαγήζεηο κε ην ιεσθνξείν θαηά ηηο εκέξεο παξακνλήο 

       α. Μνλνήκεξε επίζθεςε ζηε Βεξγίλα (Ξελάγεζε ζηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Βεξγίλαο ) – Βέξνηα – Έδεζζα– 

Λνπηξά Πόδαξ. 

       β. Ξελάγεζε ζηε πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο  

       γ. Μνλνήκεξε επίζθεςε ζην νρπξό «ΡΟΤΠΔΛ» θαη ζηελ πόιε ησλ εξξώλ .  

6.   Καηάιπκα  «θαηεγνξίαο»   3 * ( ***)  ή   4 * ( **** ) ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο . 

     Γσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο / ηξηεο :  επηά  (7) ηξίθιηλα θαη  έλα  (1) ηεηξάθιηλν (Όια ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη      

ζηνλ ίδην όξνθν θαη λα κελ έρνπλ κπαιθόλη ) . 

        Γσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο : ηξία (3) κνλόθιηλα .  

      ηε ηηκή ηνπ μελνδνρείνπ λα πεξηιακβάλεηαη θαη Πξσηλό . 

7.  Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή. 



8.  Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

9.  Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο λόκηκνπο θόξνπο. 

      Γηα ηηο παξαπάλω ππεξεζίεο απαξαίηεηε ζεωξείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ θαη ε 

επηβάξπλζε αλά καζεηή.  

      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 ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

       Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηωλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ νξίδνπκε ηελ 15 Ννεκβξίνπ 

2022, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 11:30 π.κ. κέζω ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ή ηδηνρείξωο πξνο ην ζρνιείν καο.     

       Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2022 εκέξα Σξίηε   θαη ώξα 12:15 κ.κ., ζην γξαθείν ηεο 

Γηεύζπλζεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γεξαθίνπ  
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