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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Οργάνωση   

            Σχολικής Εκδρομής» 

 

 

 Το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζηπαρίου προκηρύσσει εκδήλωση 

ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για την οργάνωση 

εκπαιδευτικής εκδρομής.  Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για 

την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα: 

1. Προορισμός : Θεσσαλονίκη  

2. Αριθμός συμμετεχόντων: 45 μαθητές/τριες και 3 εκπαιδευτικοί 

3. Μεταφορικό μέσο: 

Αεροπλάνο για Κω-Αθήνα-Θες/νίκη και επιστροφή Θες/νίκη-

Αθήνα-Κω 

Πρόγραμμα: 

Τετάρτη 16/02: Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Κω στις 

09:45 και άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 14:05 περίπου. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Βόλτα στο κέντρο της πόλης, 

στο Α.Π.Θ. και στην παραλιακή. Γεύμα, ξεκούραση και 

βραδινή έξοδος. 

 



Πέμπτη 17/02: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το 

Χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν. Επίσκεψη στους 

καταρράκτες της Έδεσσας και στάση με το λεωφορείο για 

φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.  

Βραδινή έξοδος. 

 

Παρασκευή 18/02: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση με 

λεωφορείο για ξενάγηση στον Άγιο Δημήτριο. Επίσκεψη 

στο εμπορικό κέντρο Cosmos και στο Πλανητάριο. 

Μεσημεριανό και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 

δείπνο και ξεκούραση. Βραδινή έξοδος. 

 

Σάββατο 19/02: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για 

Βεργίνα με λεωφορεία. Γεύμα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο. Βραδινή έξοδος. 

 

Κυριακή 20/02: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο 

Επταπύργιο-Κάστρα. Ακολουθεί βόλτα για ψώνια και 

μεσημεριανό γεύμα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο. 

Βραδινή έξοδος. 

 

Δευτέρα 21/02:  Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 

για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αναχώρηση για 

Αθήνα – Κω.  

 

4. Ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για πέντε 

διανυκτερεύσεις (μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς) 

με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο καθημερινά σε ελεύθερο 

μπουφέ που να επισυνάπτεται στην προσφορά) 



5. Λοιπές υπηρεσίες (έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου σας 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, αναλυτικό πρόγραμμα 

εκδρομής με ξενάγηση από επίσημο ξεναγό, παρακολούθηση 

εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, κτλ.) 

6. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη ασφάλιση που 

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας ( τα 

έγγραφα αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο στην επιλογή μας)  

7. Την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα 

πραγματοποιηθεί η εκδρομή. 

8. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί 

η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας 

βίας (απαγορευτικό λόγω καιρού, απεργία, κτλ.) 

9. Τα λεωφορεία για την εκδρομή θα πρέπει να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας και να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, 

έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως 

κλιματιζόμενα, κτλ.) καθώς και να πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες 

ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί, κτλ.) 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη 

Διεύθυνση του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ζηπαρίου (mail@lyk-

zipar.dod.sch.gr) έως την Τετάρτη 12-01-2022 και ώρα 11:00 π.μ. τις 

προσφορές όπου θα αναγράφονται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου 

ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.), ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες.  



Μαζί με την κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως από το ταξιδιωτικό 

γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ καθώς και την άδεια ειδικού μεταφορέα. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η προσφορά, είναι: 

1. Η προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στα παραπάνω 

εδάφια.  

2. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, όπως 

περιγράφονται ανωτέρω. 

 

Θετικά θα συνεκτιμηθούν στην κρίση των μελών της Επιτροπής για την 

τρέχουσα σχολική χρονιά, η ποιότητα των προτεινομένων ξενοδοχείων και 

του μέσου μεταφοράς, η εμπειρία και αξιοπιστία του διοργανωτή, καθώς και 

κάθε τι που βοηθά στην επιτυχή διοργάνωση και υλοποίηση της εκδρομής.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

Ιωάννης Π. Κρητικός 
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