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        Κάθε ενδιαφερόμενο

   

 Θέμα: «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  από  τουριστικά  γραφεία  για
πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

    Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν ( με κλειστό φάκελο ) μέχρι            
τη Δευτέρα 11-04-2022 και ώρα 12:30  την προσφορά τους για τριήμερη πολιτιστική

            εκδρομή του σχολείου μας, που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 04 Μαΐου έως και
 την Παρασκευή 06  Μαΐου 2022 στη Θεσσαλονίκη, αφού λάβουν υπόψη τους τα 

            παρακάτω:

1. Για τις μετακινήσεις  - διαμονή:  
 Αριθμός  μαθητών:  σαράντα  έξι  (42)  σε  8  τρίκλινα  δωμάτια,  7

δίκλινα  και  1  τετράκλινο  τηρουμένων  των  υγειονομικών
πρωτοκόλλων.

 Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρείς (3) σε μονόκλινα.
 Συνοδοί και μαθητές στο ίδιο κατάλυμα.
 ‘Ένα  (1)  λεωφορείο  με  όλες  τις  ανέσεις  και  προδιαγραφές

ασφαλείας με όσο το δυνατόν μικρότερη παλαιότητα.
 Το λεωφορείο  θα είναι  στην  διάθεση των μαθητών και  συνοδών

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις  περιηγήσεις – ξεναγήσεις,
μεταφορές κλπ και στα δείπνα που θα γίνουν εκτός ξενοδοχείου και
σε πιθανές έκτακτες Διαδρομές εντός της πόλης.

 Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων με πρωινό.
 Ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας.

2. Απαραίτητά δικαιολογητικά:  
 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος
 Υποχρεωτική  Ασφάλιση  Ευθύνης  Διοργανωτή  σύμφωνα  με  την

κείμενη νομοθεσία.
 Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό

σήμα  λειτουργίας,  το  οποίο  να  βρίσκεται  σε  ισχύ  και  ότι  θα
τηρηθούν τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τον Covid 19.

3. Πρόγραμμα εκδρομής:  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 04/05/2022 Δραστηριότητα
Αναχώρηση  από  τον  χώρο  του  ΕΠΑΛ
Παραμυθιάς  (09.00).  Άφιξη  στον
αρχαιολογικό χώρο της  Βεργίνας  (11.30).
Αναχώρηση  για  Θεσσαλονίκη  (13.00).
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο
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ξενοδοχείο,  γεύμα  και  ανάπαυση.
Αναχώρηση για το  Mediterranean Cosmos
(18.00), Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Επίσκεψη  στα  Λαδάδικα,  δείπνο,
επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση
(22.00).

Πέμπτη 05/05/2022 Δραστηριότητα
Πρωινό (09.00), Περιήγηση στα αξιοθέατα
της πόλης (Ρωμαϊκή αγορά, Ροτόντα, Πύλη
Γαλερίου,  Αγιά  Σοφία,  Άγιος  Δημήτριος)
(10.30),  Γεύμα  (14.00),  Επιστροφή  στο
ξενοδοχείο, ξεκούραση (15.30),  Επίσκεψη
στον  Λευκό  Πύργο  και  περίπατος  στην
Νέα  Παραλία  Θεσσαλονίκης  (18.00),
Επιστροφή στο ξενοδοχείο (20.30), Δείπνο
με  μουσική,  επιστροφή  στο  ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση (22.00).  

Παρασκευή 06/05/2022 Δραστηριότητα
Πρωινό,  αναχώρηση  από  το  ξενοδοχείο
(09.00), Περιήγηση στην Άνω Πόλη, Γεντί
Κουλέ  ,  Κάστρα.  (10.00),  Γεύμα (14.00),
Αναχώρηση για Παραμυθιά με ενδιάμεσες
στάσεις  (16.00),  Άφιξη  στην  Παραμυθιά/
πέρας της εκδρομής (20.30).

    
Αν το λεωφορείο σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα κινείται πέραν από τα χρονικά
όρια που προβλέπει η Νομοθεσία και απαιτείται η ύπαρξη επιπλέον οδηγού ή οχήματος,
η ύπαρξή του αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας
ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών, το ποσό συμμετοχής θα επιστραφεί από το τουριστικό
γραφείο.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η τελική
συνολική  τιμή  του  οργανωμένου  ταξιδιού  περιλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  διοδίων,
φόρου διαμονής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.  

Το  σχολείο  διατηρεί  δικαίωμα  να  μην  πραγματοποιήσει  την  εκδρομή  αν  δεν
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών ή συνοδών.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του
ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερόμενων παροχών, την ασφάλεια των
μετακινήσεων και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα την προσφορά που μειοδοτεί.

Από την συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς
εκτέλεσης  των  όρων  της  προκήρυξης  –  συμφωνητικού  και  θα  αποδοθεί  μετά  την
επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή, υπό τον όρο ότι τηρήθηκαν εκ μέρους του
τουριστικού  γραφείου  όλες  οι  δεσμεύσεις  που  περιλαμβάνονται  στο  ιδιωτικό
συμφωνητικό.



Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν μόνο σε κλειστό φάκελο στο 1ο ΕΠΑΛ
Παραμυθιάς το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο παρόν
έγγραφο. 
Επισημαίνεται  ότι,  με  το  τουριστικό  γραφείο  που  θα  αναλάβει  την  εκδρομή,  θα
υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα
αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη, στο οποίο θα περιλαμβάνονται το όνομα του
Ξενοδοχείου,  κατηγορία,  αριθμός  κλινών  και  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  συνημμένα  το
πρόγραμμα  της  εκδρομής,  ασφάλεια  αστικής  και  επαγγελματικής  ευθύνης,  συνολικό
κόστος και κόστος ανανά μαθητή. 
Δεν θα γίνει δεκτή καμία προφορά πέραν της ημερομηνίας και ώρας που αναγράφεται.
 

  

                      Παραμυθιά, 04/04/2022
                                                                                             

               Ο Διευθυντής

                                                                                                 
                                                                                    ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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