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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/2017 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 681/ τ.Β’/ 06-03-2017 με
τη διαδικασία των κλειστών προσφορών που θα πληροί ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και θα
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :
1. Τόποι προορισμού: Θεσσαλονίκη
2. Χρόνος πραγματοποίησης: 11 Απριλίου 2019 Πέμπτη , έως και Κυριακή 14 Απριλίου 2019, με
τρεις διανυκτερεύσεις.
3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 44 μαθητές της Γ΄ τάξης (22 κορίτσια και 22 αγόρια)
και 5 συνοδοί-καθηγητές (4 γυναίκες+1 άνδρες).
4.

Μεταφορικό μέσο: Σύγχρονο λεωφορείο που να διαθέτει ειδικό σήμα. Τα λεωφορεία & οι οδηγοί

πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας
5. Διανυκτερεύσεις : Τρεις, σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών αστέρων στην πόλη της Θεσσαλονίκης
σε δωμάτια κανονικά δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές
6. Φαγητό: Πρωινό υποχρεωτικό καθώς και ημιδιατροφή.
7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
8. Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας
9. Διαδρομές – Πρόγραμμα εκδρομής
11/4/2019 Πέμπτη Αναχώρηση 7.30πμ από το σχολείο στον Πειραιά και μετάβαση μέσω των Εθνικών
Αυτοκινητοδρόμων και Οδών στην Θεσσαλονίκη. Ενδιάμεση στάση στα Καμμένα Βούρλα και στον
Παλαιό οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα
12/4/2019 Παρασκευή 8 Αναχώρηση 8.00πμ για Βεργίνα με ξενάγηση, Παναγία Σουμελά και Βέροια
παλαιά πόλη.

13/4/2018 Σάββατο Λίμνη Κερκίνη, Οχυρό Ρούπελ επιστροφή.
14/4/2018 Κυριακή Περιήγηση στην πόλη και αναχώρηση στις 12.00 με ενδιάμεση στάση στο Δίον και
στον Αγ. Κωνσταντίνο
Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η
επιβάρυνση ανά μαθητή.
Να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία των καταλυμάτων που προτείνονται.
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των
νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.
Το σχολείο θα προκαταβάλει ένα μέρος του συνολικού χρηματικού ποσού ποσού στις 28
Φεβρουαρίου 2019 και όχι νωρίτερα
Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 17 Δεκεμβρίου 2018,
ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00μμ. Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή
ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα
στη 12:30 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Ο Διευθυντής
Καρράς Θ.

