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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για πραγματοποίηςη 
τριήμερησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ του Γυμναςίου Πζρδικασ ςτη Θεςςαλονίκη» 

Παρακαλοφμε τα τουριςτικά γραφεία να μασ αποςτείλουν τθν προςφορά τουσ 
για τριιμερθ μετακίνθςθ του Γυμναςίου Πζρδικασ ςτθ Θεςςαλονίκθ που κα 
πραγματοποιθκεί από 12 μζχρι και 14 Μαΐου 2022. Οι προςφορζσ να κατατεκοφν 
ςτον κ. Διευκυντι του Γυμναςίου Πζρδικασ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ζωσ τισ 3 
Μαΐου 2022 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12.00 αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

 1. Για τη μετακίνηςη: 

 - Αρικμόσ μακθτϊν: 13 

 - Αρικμόσ ςυνοδϊν κακθγθτϊν: 2 

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αντίγραφο άδειασ κυκλοφορίασ λεωφορείου. 

 Αντίγραφο άδειασ οδιγθςθσ οδθγοφ. 

 Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

 Αντίγραφο ελζγχου του ΚΣΕΟ. 

 Βεβαίωςθ αρικμοφ κζςεων του λεωφορείου. 

 Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του ταξιδιωτικοφ γραφείου ότι διακζτει το 
ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο να βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Σο 20% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ εκδρομισ κα παρακρατθκεί ςαν εγγφθςθ 
ακριβοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ προκιρυξθσ και κα αποδοκεί με τθν επιςτροφι 
του ςχολείου από τθν εκδρομι. 
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3. Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδρομήσ:  

Πζμπτη 12/5/2022 

 08:15 Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ 

 Άφιξθ – Εγκατάςταςθ ςτο ξενοδοχείο – Περιιγθςθ ςτον Άγιο Δθμιτριο, 
Κάςτρα, Ροτόντα και Λευκό Πφργο. 

Παραςκευή 13/5/2022 

 Noesis 

 Βυηαντινό Μουςείο 

 ΘεατρικιΠαράςταςθ 

άββατο 14/5/2022 

 10:00 Αναχϊρθςθ για Βεργίνα 

 15:00 Αναχϊρθςθ για Πζρδικα 

Οι παραπάνω ϊρεσ είναι ενδεικτικζσ και μποροφν να αλλάξουν αν χρειαςτεί. – 
Επομζνωσ λόγω των εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων που ζχουν κακοριςτεί, το 
λεωφορείο κα πρζπει να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των υπευκφνων τθσ εκδρομισ κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια αυτισ. 

τοιχεία για το Ξενοδοχείο 

 Αρικμόσ μακθτϊν: 12 (Αγόρια 6 - Κορίτςια 7). Αρικμόσ ςυνοδϊν 
κακθγθτριϊν: 2 ςε μονόκλινα.  

(θμειϊνεται ότι τα δωμάτια των εκπαιδευτικϊν κα πρζπει να βρίςκονται 
ςτον ίδιο όροφο με αυτά των μακθτϊν για τθν καλφτερθ επίβλεψι τουσ). 

Ξενοδοχείο τουλάχιςτον 4 αςτζρων (επίςθμο χαρακτθριςμό ΕΟΣ) με  πρωινό 
όλεσ τισ θμζρεσ. 

Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι μετακίνθςθσ και 
επιβάρυνςθ ανά μακθτι.  

Θα πρζπει να ληφθεί υπόψη ότι: 

Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςει τθν εκδρομι αν δεν 
ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ μακθτϊν ι για οποιοδιποτε άλλο πρόβλθμα 
προκφψει. 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ, πζραν τθσ τιμισ, ςυνεκτιμά τθν ποιότθτα, τθν 
αξιοπιςτία του ταξιδιωτικοφ γραφείου και το εφροσ των προςφερομζνων παροχϊν 
και δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

θμειϊνεται τζλοσ ότι δεν κα γίνει δεκτι καμία προςφορά πζραν τθσ 
θμερομθνίασ και ϊρασ που αναγράφεται ςτθν προκιρυξθ. 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
Ντάγκασ Οδυςςζασ  

ΠΕ 86, Πλθροφορικισ 


		2022-04-13T10:24:45+0300
	Odysseas Ntagkas




