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Προσ Σουριςτικά Γραφεία 

 

 

Πρόσκληση Ενδιαφζροντος για διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής της Α’ Τάξης του 

ΕΠΑΛ Σιάτιστας στη Θεσσαλονίκη 

 

     Σο ΕΠΑ.Λ. ιάτιςτασ «Αναςτάςιοσ Σςίποσ», διοργανϊνει Διδακτικι Επίςκεψθ ςτθ Θεςςαλονίκθ 

ςτο ΜΟΤΕΙΟ ΨΕΤΔΑΙΘΗΕΩΝ, την Παραςκευή 08/04/2022. Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ 

εκδρομισ προβαίνουμε ςε Μειοδοτικό Διαγωνιςμό με ποιοτικά κριτιρια από εγκεκριμζνα και 

νόμιμα τουριςτικά γραφεία. 

 

Οι προςφορζσ των Σουριςτικϊν Γραφείων κα γίνουν με τα πιο κάτω ςτοιχεία και απαιτιςεισ: 

 

1. Προοριςμόσ: Θεςςαλονίκθ 

2. Ημερομηνία: 08/04/2022 

3. υνολικόσ αριθμόσ ατόμων:  41 μαθητζσ και 3 ςυνοδοί κακθγθτζσ. Γενικό φνολο: 44 άτομα 

4. Μεταφορικό μζςο: Λεωφορείο (ιάτιςτα – Θεςςαλονίκθ και Θεςςαλονίκθ ιάτιςτα 

Νεάπολθ).  
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5. Να αναφζρεται θ τελικι ςυνολικι τιμι μετακίνθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των τυχόν 

κρατιςεων και του ΦΠΑ κακϊσ και θ τιμι ανά μακθτι. 

6. O διαγωνιςμόσ κα είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια επιλογισ. Μαηί με τθν προςφορά 

κα πρζπει να κατατίκεται και θ υπεφκυνθ διλωςθ ειδικοφ ςιματοσ λειτουργίασ, το οποίο να 

βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7. Οι φάκελοι των προςφορϊν κα κατατεκοφν ςτο γραφείο του Διευκυντι του ΕΠΑΛ ιάτιςτασ 

μζχρι τισ Σετάρτη 23/3/2022 και ώρα 12.00 π.μ. 

8. Οι προςφορζσ κα ανοιχκοφν παρουςία όλων των ενδιαφερομζνων ςτισ Σετάρτη 23/3/2022 

και ώρα 12.00 π.μ. ςτο γραφείο του Διευκυντι του ΕΠΑΛ ιάτιςτασ. 

9. Θ κατακφρωςθ κα γίνει μετά από απόφαςθ του Διευκυντι του ΕΠΑΛ ιάτιςτασ και μετά από 

πρόταςθ των υπευκφνων ςυνοδϊν κακθγθτϊν παρουςία εκπροςϊπων των γονζων και 

κθδεμόνων και των μακθτϊν. 

10. Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του 

απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ χωρίσ να αποηθμιϊςουν το Σουριςτικό 

Γραφείο. 

την ανωτζρω προςφορά θα πρζπει να περιλαμβάνονται: 

1. Πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο (χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 55 κζςεων) που να πλθρεί 

τισ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, (δελτίο καταλλθλότθτασ ΚΣΕΟ, ηϊνεσ 

αςφαλείασ κ.λπ.) να είναι δε ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ με 

ζμπειρουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ. 

2. Δωρεάν ςυμμετοχι ςυνοδϊν κακθγθτϊν (4 ςυνοδοί κακθγθτζσ) 

3. Αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν. 

4. Δωρεάν μετακίνθςθ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ μακθτϊν ι κακθγθτϊν. 

5. Παράδοςθ ςυμβολαίου αςτικισ ευκφνθσ Σουριςτικοφ Γραφείου ςτθν προςφορά.  

6. Οι εκδρομείσ δεν ςυμμετζχουν ςε διόδια και λιμενικοφσ φόρουσ, οφτε κα επιβαρυνκοφν από 

διαφορζσ που κα προκφψουν ςτο μζλλον ςε περίπτωςθ ανατίμθςθσ των ειςιτθρίων. 

7. Σα ςχολεία διατθροφν το δικαίωμα για οποιαδιποτε για γραπτι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν 

εκδρομι από τα τουριςτικά γραφεία που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον. 

 

Αξιόλογεσ παράμετροι που θα επηρεάςουν την ανάθεςη τησ εκδρομήσ ςτο Σουριςτικό Γραφείο 

1. Η γενική τιμή ανά μαθητή  

2. Η ολοήμερη και αποκλειςτική διάθεςη του λεωφορείου 

3. Τποχρζωςθ του τουριςτικοφ γραφείου να ακολουκιςει το πρόγραμμα που κα ςυντάξει το 

ςχολείο. 

4. Θ παρουςία ςυνοδοφ του Γραφείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

5. Σο ςχολείο κα επιλζξει τθν προςφορά που κα εγγυάται τθν ΚΑΛΤΣΕΡΘ και ΑΦΑΛΕΣΕΡΘ 

ΟΡΓΑΝΩΘ τθσ εκδρομισ και κα είναι θ πιο ΠΡΟΙΣΘ ςτισ τιμζσ. 

 

Σρόποσ πληρωμήσ: 

υνολικι αξία: Μακθτζσ  41 x ……..€ = …………….€. 
• Εξόφληςη (08-04-2022): Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ. 
Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ από το Σουριςτικό Γραφείο κα παρακρατθκεί από το 
ποςό τθσ εξόφλθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ. 



Προτεινόμενο πρόγραμμα εκδρομήσ 

 

08-04-2022 

υγκζντρωςθ ςτο ςχολείο ςτισ 8:15, επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ. Άφιξθ 

ςτθ Θεςςαλονίκθ και επίςκεψθ ςτο ΜΟΤΕΙΟ ΨΕΤΔΑΙΘΗΕΩΝ.  Ζπειτα, επίςκεψθ ςτο Λευκό Πφργο. 

Αναχϊρθςθ για  ιάτιςτα 6:30 απογευματινι. 

 

 

 

                                                             Ο  Δ/ ντισ 

 

 

     Μιςαθλίδθσ Λάηαροσ 

                                                                Μθχανολόγοσ ΠΕ82 
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