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Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση  εκπαιδευτικής εκδρομής του 

1ου ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας στη Θεσσαλονίκη – Λουτρά Πόζαρ». 

  

 Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν (σε κλειστό 

φάκελο) στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας, μέχρι την 

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00, προσφορά για Τριήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών/τριών του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη – 

Λουτρά Πόζαρ, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 

μέχρι το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, αφού λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω: 

1. Για τις μετακινήσεις – διαμονή: 
 Ένα (1) λεωφορείο σύγχρονο για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση 37 

ατόμων. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής το λεωφορείο θα είναι στη 

διάθεση του σχολείου. Απαιτείται η καλύτερη δυνατή συνεργασία με τον 

αρχηγό και συνοδούς εκπαιδευτικούς της εκδρομής. 

 Αριθμός μαθητών: Τριάντα Τέσσερις  (34) σε  τρίκλινα δωμάτια και 

ανάλογα με τον αριθμό μαθητών – μαθητριών σε τετράκλινο ή δίκλινο. 

 Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τρεις  (3) σε μονόκλινα δωμάτια. 

 Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων (επίσημος χαρακτηρισμός ΕΟΤ), σε 

ασφαλή περιοχή, κοντά στο κέντρο της πόλης, με πρωινό κάθε μέρα. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αριθμός πινακίδων λεωφορείων. 

 Αντίγραφο αδειών οδήγησης οδηγού. 

 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος. 

 Αντίγραφο ελέγχου ΚΤΕΟ. 

 Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

 Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου. 

 Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 Σε περίπτωση τυχόν αιφνιδιαστικής ασθένειας ή μη συμμετοχής 

μαθητή/τριας για σοβαρότατο λόγο, θα επιστραφεί το ποσό της 

συμμετοχής. 



 Από τη συνολική αξία της εκδρομής, το 10% θα παρακρατηθεί ως 

εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης των όρων της προκήρυξης – συμφωνητικού 

και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή. 

2. Πρόγραμμα εκδρομής. 

 

     Πέμπτη 20/2/2020 

8 : 00 Αναχώρηση  από τον χώρο του σχολείου  

10: 30 :Στάση στα Γρεβενά 

11:30 Αναχώρηση από τα Γρεβενά 

13:00 : Άφιξη στο Ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη  

14:30 Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Mediterannean Cosmos - Φαγητό  

19:00 Αναχώρηση για το ξενοδοχείο – ανάπαυση 

 

 

 

Παρασκευή 21/2/2020 

10:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο  

10:30 – 11:30 Επίσκεψη στον Λευκό Πύργο 

12:00- 13:30 Επίσκεψη στο Δημοτικό κανάλι Θεσσαλονίκης TV 100 

14:00 - 15:00 Φαγητό 

15:00 -19:00 Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης επίσκεψη στον Ιερό 

Ναό Αγίας Σοφίας και τον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 

19:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο –ανάπαυση 

 

Σάββατο 22/2/2020 

10:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο  

12:30 Άφιξη στα Λουτρά Πόζαρ ξενάγηση στον χώρο  και συμμετοχή στην 

Λουτροθεραπεία 

15.30 Αναχώρηση από τα Λουτρά προς το χωριό Όρμα  

15:45 Άφιξη στην Όρμα επίσκεψη στο εργαστήριο παρασκευής καλλυντικών  

17 :00 Αναχώρηση από Όρμα για Ηγουμενίτσα 
 

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων, 

το πρόγραμμα μπορεί να μεταβληθεί, ύστερα από απόφαση του αρχηγού και των 

συνοδών καθηγητών.  

Η αναχώρηση από το σχολείο (πάνω από το Εθνικό Στάδιο). 

Η ενημέρωση από το τουριστικό γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή πρέπει 

να είναι έγκαιρη (ώρα αναχώρησης – επιστροφής).   

Παρατηρήσεις: 

 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική τιμή του οργανωμένου 

ταξιδιού (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, διοδίων, κλπ) αλλά και η επιβάρυνση 

ανά μαθητή. 

 Επισημαίνονται τα παραπάνω, τα οποία θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από 

την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα & την 

αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου, το εύρος των προσφερομένων 

παροχών, την ασφάλεια των μετακινήσεων και δεν υποχρεούται να 

επιλέξει απαραίτητα την προσφορά που μειοδοτεί. 



 Οποιαδήποτε προσφορά από το Τουριστικό Γραφείο που θα αναλάβει την 

πραγματοποίηση της εκδρομής πέρα από τα ζητούμενα, θα ληφθούν υπόψη 

από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.  

 Δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά πέραν της ημερομηνίας και ώρας που 

αναγράφεται. 

 Η προσφορά υποχρεωτικά σε κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο. Κανένας 

άλλος τρόπος δεν θα γίνει δεκτός. 

 

 

                                                                                             Ο Διευθυντής  
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