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ΘΕΜΑ: «Πρüσκληση εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò ταξιδιωτικþν γραφεßων για
πραγματοποßηση τριÞμερηò εκπαιδειιτικÞò εκδρομÞò τηò Γ'ΤÜξηò στη Θεσσαλονßκη»
ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 20 8 8 3/ΓΔ 4 Ι Ι2-2-2020 (ΦΕΚ45 6 ΙΒ Ι Ι3 -2-2020)

ΑναφορικÜ με το αντικεßμενο του θÝματοò σαò καλοýμε να υποβÜλλετε στη Διεýθυνστι του
Σχολεßου μÝχρι και την ΤετÜρτη 23Ι3Ι2022 και þρα 1Ι,:00. ΜετÜ την þρα αυτÞ καμßα
προσφορÜ και για κανÝνα λüγο δεν θα γßνει αποδεκτÞ.

Ι. ΚλειστÝò προσφορÝò, αφοý λÜβετε υπüψη και τα εξÞò:
1. ΤüποòεκδρομÞò:
2. ΔιÜρκεια: Απü
3. Αναχþρηση απü ΦιλιÜτεò: 06ΙO4Ι2022 (08:30 π.μ.)

ΕπιστροφÞ απü Θεσσαλονßκη: 08ΙO4Ι2022 (20:00)
Ενδεικτικü ΙΙρüγραμμα ΕκδρομÞò
3.Ι. O6ΙO4t2022 Τρßτη: ¶φφ στη Βεργßνα και επßσκεψη στο αρχαιολογικü μουσεßο-

¶φιξη στη Θεσσαλονßκη, Επßσκεψη στο Βυζαντινü μουσεßο.-Τακτοποßηση και
γευμα στο ξενοδοχεßο-ΒραδινÞ βüλτα στην πüλη- ΔιανυκτÝρευση.

3.2.0º,ΙO4Ι2022ΤεπÜρτη: Επßσκεψη στο Νüεσιò- Επßσκεψη στο εμπορικü κÝντρο
Cοsmοs-ΕπιστροφÞ στο ξενοδοχεßο- Δεßτενο στο ξενοδοχεßο:Εξοδοò σε μουσικÞ
ΤαβÝρνα- ΔιανυκτÝρευση.

3.3,08ΙO4Ι2022 ΠÝμπτη: ΠεριÞγηση στο ιστορικü κÝντρο Ροτüντα- Λαηκüò
Πýργοò-¿ρα 12:00 αναχþρηση για ΓρεβενÜ- Φαγητü και βüλτα στην πλατεßα-
Αναχþρηση για ΦιλιÜτεò-¶φιξη στουò ΦþιÜτεò περßπου στιò 20:00

4. Αριθμüò μαθητþν: 33-35
5. Αριθμüò συνοδþν καθηγητþν : 3
6, Τýποò λεωφορεßου: Να καλýπτει τον αριθμü των επιβαινüντων μαθητþν και

συνοδþν αυτþν και τιò προýποθÝσειò πληρüτηταò λüγω πανδημßαò, στη διÜθεση
των μαθητþν καθ' üλη τιº διÜρκεια ττιò εκδρομÞò.



º " Ξενοδοχεßα : ΤουλÜμστον 4 ΑστÝρων(σε δßιÜινα-τρßιÜινα για μαθητÝò και
μονüτÜινα για τουò συνοδοýò)

8. Διαιτυκτερεýσειò: 2 Θεσσαλονßκη
9, Ξεναγüò σττ,lΒεργßνα ( Επßσκεψη στην Μουσεßο)
Ι 0. ΑσφιιλιστικÝò καλýψειò (ΑσφÜλεια αστικÞò επαγγελματικÞò ευθýνηò) :

11. Σßτιση σε καθημερινÞ βÜση : Πρωινü και 1 Γεýμα (06/04) και Ι Δεßπνο (0710α)

Απαραßτητα Δικαιο}ογητικÜ
ο Αντßγραφο ¶δειαò Κυκλοφορßαò λεωφορεßου
ο Αντφραφο ¶δειαò ΟδÞγησ"ηò Οδηγþν
. Αντßγραφο ΑσφαλωτηριωνΣυμβολαßων
. Αντψραφο ΕλÝγχου ΚΤΕο
ο Βεβαßωση αριθμοý θÝσεων λεωφορεßου
ο ΥποχρεωτικÞ ΑσφÜλιση Ευθυνηò ΔιοργανωτÞ σýμφωνα με την κεßμειη νομοθεσßα.
. ΑσφÜλιση ατυχÞματοòÞ ασθενεßαò
ο Υπεýθυνη δÞλωση üτιτο ταξιδιωπκü γραφεßο σαò διαθÝτει ειδικü σÞμα λεπουργßαò το οποßο

βρßσκεται σε ισχý.
ο ΕφαρμογÞ τηò εγκυκλßου αριθ.876/7-Ι0-2014 τηò ανΕιπεριφÝρειαò Θεσπρωτßαò

Ι2. Κüστοò ανÜ μαθητÞ (συιπεριλαμβανομÝνου ΦΙΙΑ και Üλλων επιβαοýνσεων ):

ΕπιπλÝοννα ληφθεß υπüψη üτι:

Το 20Υο τηò συνολικÞò αξßαò αηò εκδρομÞò θα παρακρατηθεß σαν εγγýηση ακριβοýò εκτÝλεσηò
των üρων τηò προκÞρυξηò-συμφωνητικοý και θα αποδοθεß με την επιστροφÞ του σχολεßου απü

την εκδρομÞ.
Το λεωφορεßο θα εßναι σττ1 δþθεση των υπευθýνων τηò εκδρομÞò καθ'üλη τη δýρκεια ττlò

ημÝραò, στò περιηγÞσεη- ξεναγÞσεò. Αν τα λεωφορεßα κινηθοýν εκτüò των χρονικþν ορßων που

προβλÝπει η νομοθεσßα να υπÜρχει και ετηπλÝον οδηγüò.

º'ο σχολεßο διατηρεß το δικαßωμα να ιιην πραγματοποιÞσει τη μετακßνηση αν δεν συμπληρωθεß ο

απαιτοýμενοò αριθμüò μαθητþν.
Σε περßπτωση που για λüγουò ανωτÝραò βßαò Þ αιφνßδιαò ασθÝνειαò ματαιωθεß η συμμετοχÞ

μαθητþν, τα ποσÜ συμμετοχÞò θα επιστραφοýν απü το τουριστικü γραφεßο.
Σε περßπτωση αθÝτησηò των ανωτÝρω προýποθÝσεων, το Σχολεßο επιφυλÜσσεταινα αποφασßσει

για τξ περαπÝρω νüμιμεò ενÝργεεò

Η εππροτòÞ αξιολσγησηò, πÝραν
ταξιδιωτικοý γραφεßòυ και το εýροò των
απαραßαlτα το πρακτορεßο που μειοδοτεß.

τηò τιμÞò, συνεκτιμÜ ττlν ποιüητα, την αξιοπιστßα του

προσφερüφνων παροχþν και δεν υποχρεοýται να επιλÝξει

σχολεßου


