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ΘΓΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΥΟΡΩΔΙΑ ΣΟΤ 

ΜΟΤΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ » 

 

ηο πλαίζιο ηος ΦΓΚ 456/2020 «Γθδξνκέο-Γθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη κεηαθηλήζεηο 

καζεηώλ/ηξηώλ Δεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο 

ρώξαο» νι μαθηηέρ ηος ςνόλος ηηρ Γςπυπαφκήρ Υοπυδίαρ  ηος Μοςζικού σολείος Σπίποληρ 

ππόκειηαι να ζςμμεηάζσοςν ζηη ζςναςλία πος διοπγανώνει ή ςμθυνική Οπσήζηπα Νέυν Γλλάδαρ 

ζηη Θεζζαλονίκη ζηιρ 4 Μαπηίος 2023. Η μεηακίνηζη θα γίνει καηά ηο διάζηημα από Παπαζκεςή 3  

Μαπηίος έυρ και Κςπιακή 5 Μαπηίος 2023. Διάπκεια εκδπομήρ ηπειρ μέπερ με δύο διανςκηεπεύζειρ.  

Για ηο ζκοπό αςηό ηο Μοςζικό σολείο Σπίποληρ πποκηπύζζει διαγυνιζμό για καηάθεζη  

πποζθοπών από ηα Σοςπιζηικά Γπαθεία με ηα εξήρ σαπακηηπιζηικά: 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ: 

Σριήμερη κε 2 δηαλπθηεξεύζεηο (από 3/3 εσο 5/3 2023) 

Μέζνλ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

Αξηζκόο Σπκκεηερόλησλ καζεηώλ : 35 έως 40 

Σπλνδνί θαζεγεηέο : 3 

 

Η εθδξνκή ζα δηεμαρζεί κε ην πην θάησ πξόγξακκα: 

Παρασκευή  3η Μαρτίου 2023 

07:00 Ανασώπηζη από ηην Πλ Κολοκοηπώνη . 

15:30 Άθιξη ζηη Θεζζαλονίκη και ηακηοποίηζη ζηο ξενοδοσείο. 

17:00 ππώηη επαθή με ηην πόλη. Πεπίπαηορ ζηο παπαλιακό μέηυπο, Θεπμαφκόρ Κόλπορ και Λεςκόρ 

Πύπγορ. 

20:00 Δείπνο Πποαιπεηική έξοδορ ζηη Θεζζαλονίκη. 

άββατο 4η Μαρτίου 2023 

10:00 π.μ. Ανασώπηζη από ηο ξενοδοσείο για Βελλίδειο Ίδπςμα   

 ( 11.00 π.μ. ππέπει να είμαζηε ζηο Βελλίδειο) 

Παπαμονή ζηο σώπο αςηό μέσπι ηο πέπαρ ηηρ ςναςλίαρ. 

Σα ππάγμαηα ηυν μαθηηών θα είναι μέζα ζηο λευθοπείο καθ΄ όλη ηη διάπκεια ηηρ εκδήλυζηρ. ηο 

σώπο θα παπεςπίζκονηαι άηομα ςπεύθςνα για ηην αζθάλεια, υζηόζο ο οδηγόρ ηος  λευθοπείος 

ππέπει να παπεςπίζκεηαι ζηο λευθοπείο.  

              Πέπαρ εκδήλυζηρ: Πεπίπος 23:00    
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Κυριακή 5η Μαρτίου 2023 

12:00 Ανασώπηζη από ηο ξενοδοσείο 

14:30 Γπίζκετη – Γεύμα ζηη Λάπιζα. 

21:00 Άθιξη ζηην Σπίπολη. Πέπαρ εκδπομήρ. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ : 

1. Τν ιεσθνξείν ζα θαιύπηεη ηνλ αξηζκό ησλ κεηαθηλνπκέλσλ θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε 

ησλ καζεηώλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, ζηηο πεξηεγήζεηο θαη ηηο εμόδνπο ηνπο. 

2. Η δηακνλή ησλ καζεηώλ ζα γίλεη ζε μελνδνρείν ηεο Θεζζαινλίθεο (εληόο ηνπ Αζηηθνύ 

Ιζηνύ) ηνπιάρηζηνλ Γ΄ θαηεγνξίαο (ραξαθηεξηζκέλν επηζήκσο από ηνλ ΓΟΤ), ζε δσκάηηα 

δίθιηλα ή ηξίθιηλα θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, όια κε κπάλην θαη θαηά 

πξνηίκεζε ζηνλ ίδην όξνθν. 

3. Σε όια ηα κέιε ηεο εθδξνκήο ζα πξνζθέξεηαη πξσηλό από ην μελνδνρείν. 

4. Όινη ζα δηακέλνπλ ζην ίδην μελνδνρείν θαη δε ζα επηηξαπεί ν ρσξηζκόο ηνπο ζε δύν 

μελνδνρεία, αθόκα θαη αλ απηά είλαη δίπια. 

5. Τα μελνδνρεία πνπ ζα πξνηαζνύλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά, θαζώο θαη ε 

θαηεγνξία ηνπο. 

6. Τν αξγόηεξν ηελ Παξαζθεπή  17ε Φεβξνπαξίνπ 2023, ν κεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα πξνζθνκίζεη γξαπηή βεβαίσζε ηνπ μελνδνρείνπ όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό 

δσκαηίσλ (κνλόθιηλα, δίθιηλα θιπ) ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηε δηακνλή ησλ 

καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. 

7. Αλ δελ ηεξεζνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηε παξάγξαθν 6, ν κεηνδόηεο θαζίζηαηαη έθπησηνο 

θαη ζα θιεζεί ν    ακέζσο επόκελνο κεηνδόηεο. 

8. Τν ηνπξηζηηθό γξαθείν, καδί κε ηελ πξνζθνξά, πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηαζέζεη 

Υπεύζπλε Δήισζε όηη δηαζέηεη Γηδηθό Σήκα Λεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

9. Σην ιεσθνξείν ζα ππάξρνπλ απαξαίηεηα Δειηίν Απνγξαθήο θαη Δειηίν Τερληθνύ 

Γιέγρνπ ηνπ νηθείνπ ΚΤΓΟ, θαζώο επίζεο λα δηαζέηεη θιηκαηηζκό, κνπζηθή, κηθξνθσληθή 

εγθαηάζηαζε, δώλεο, θαξκαθείν θαη λα πιεξνί ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο θπθινθνξίαο. 

10. Αζηηθή Αζθάιηζε Γπζύλεο Δηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

Αζθάιεηα Αζηηθήο Γπζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο 

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ε αζζέλεηαο. 

11. Σηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο καδί κε ηνλ ΦΠΑ, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζύλεο. 

13. Κάιπςε ηνπ θόζηνπο ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

14. Θα δνζνύλ αηνκηθέο απνδείμεηο από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν. 

15. Από ηε ζπλνιηθή αμία ηεο εθδξνκήο ην 20% ζα παξαθξαηεζεί ζαλ εγγύεζε αθξηβνύο 

εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηώλ από ηελ 

εθδξνκή. 

 

 Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέρξη τη Δεστέρα 12 Δεκεμβρίοσ και ώρα 

12.00. Τν άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο πξαθηνξείνπ ζα γίλεη ηε 

Δεπηέξα 12 Δεθεκβξίνπ θαη ώξα 12.15 ελώπηνλ ζρεηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζρνιείνπ. 

Γθπξόζεζκεο πξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο. Γλζηάζεηο θαηά ηεο επηινγήο ζα γίλνληαη 

δεθηέο κέρξη ηελ Πέκπηε 15ε  Δεθεκβξίνπ 2022 θαη ώξα 14:00. 

 

 
 

 

Ο Δηεπζπληήο 

 

                                                                                                                                α/α 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΙΓΛΑ   

Υπνδηεπζύληξηα 


