
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑ Λευκϊδα ,     28 Νοεμβρύου 2022 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 822 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΙΟΝΙΨΝ 
ΝΗΨΝ 

 

Δ/ΝΗΔ/ΘΜΙΑΕΚΠ/ΗΛΕΤΚΑΔΑ  
  

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΛΕΤΚΑΔΑ ΠΡΟ: 
Πληροφορίες: κ. Α. Αραβανόσ Σα τουριςτικϊ και ταξιδιωτικϊ  πρακτορεύα 
Τηλέφωνο:  2645022640   
  

e‐mail:mail@2lyk-lefkad.lef.sch.gr  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ υποβολόσ οικονομικόσ προςφορϊσ για την 

τριόμερη εκπαιδευτικό επύςκεψη  μαθητών τησ Γ΄ Λυκεύου ςτην Θεςςαλονύκη. 

 

ΣΟΙΦΕΙΑΕΚΔΡΟΜΗ 

1.ΣΟΠΟΜΕΣΑΚΙΝΗΗ: ΛΕΤΚΑΔΑ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΕΤΚΑΔΑ  

2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΦΩΡΗΗ:15 - 12- 2022 ώρα: 08:00 

3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΠΙΣΡΟΥΗ:17- 12- 2022   ώρα: 21:30 

4.ΑΡΙΘΜΟΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝΜΑΘΗΣΩΝ:42 

5. ΣΑΞΗ: Γ΄ Λυκεύου 

6.ΑΡΙΘΜΟΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝΤΝΟΔΩΝΚΑΘΗΓΗΣΩΝ:3 

7.ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: ΛΕΩΥΟΡΕΙΟ 

Απαιτόςεισ Προςφορϊσ  

Η προςφορά θα πρέπει οπωςδήποτε να περιέχει τα παρακάτω ςτοιχεία :  

1. αφήσ αναφορά του μεταφορικού μέςου και τυχόν πρόςθετεσ προδιαγραφέσ .  

2. Δύο διανυκτερεύςεισ μϋςα ςτην πόλη τησ Θεςςαλονύκησ (κϋντρο) ςε ξενοδοχεύα 3 ό 4 

αςτϋρων με πρωινό. Για τουσ μαθητϋσ ςε τρύκλινα και τετρϊκλινα δωμϊτια και 3 

μονόκλινα για τουσ ςυνοδούσ καθηγητϋσ.   

3. Σα ξενοδοχεύα τα οπούα θα προταθούν να αναφϋρονται ονομαςτικϊ. 

4. Λοιπέσ υπηρεςίεσ : το λεωφορεύο θα χρηςιμοποιηθεύ για όλεσ τισ μετακινόςεισ και 

περιηγόςεισ του προγρϊμματοσ (π.χ. παρακολούθηςη εκδηλώςεων , επίςκεψη χώρων 

κλπ.)  



5. Να κατατεθεύ υπεύθυνη δόλωςη ςε περύπτωςη που δημιουργηθεύ πρόβλημα με ευθύνη 

του πρακτορεύου να γύνει αντικατϊςταςη λεωφορεύου ό οδηγού για την απρόςκοπτη 

ςυνϋχιςη τησ εκδρομόσ. 

6. Τπεύθυνη δόλωςη που θα φαύνεται ότι το λεωφορεύο πληρού τισ απαιτούμενεσ 

προώποθϋςεισ και εύναι τεχνικϊ ελεγμϋνο από τισ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ (ΚΣΕΟ). 

7. Κατάθεςη αςφάλειασ ευθύνησ διοργανωτή , ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα , και 

πρόςθετη προαιρετική αςφάλιςη κάλυψησ εξόδων ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή 

αςθένειασ.  

8. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέςει υπεύθυνη δήλωςη ότι  

διαθέτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχύ. 

9. Αναφορά τησ τελικόσ ςυνολικόσ τιμόσ τησ μετακύνηςησ αλλϊ και του κόςτουσ ανϊ 

μαθητό ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ .Π.Α. ( ϊρθρο 13). Το κόςτοσ(ςυνολικά και 

ανά μαθητή) να αναφέρεται και ςτην κατηγορία του ξενοδοχείου, π.χ. για 

ξενοδοχεία 3* κόςτοσ…………  για ξενοδοχεία 4* …………. Η επιλογό τησ 

οικονομικότερησ προςφορϊσ θα καθοριςθεύ για τα ύδια ποιοτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ(δηλ. για την ύδια κατηγορύα ξενοδοχεύου). 

Σο επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνητικό με το ςχολ είο ςτο 

οποίο θα αναφέρεται ρητά και η αςφάλεια αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθύνησ .  

Κϊθε ταξιδιωτικό γραφεύο πρϋπει να καταθϋςει οικονομικό προςφορϊ για το ςυνολικό 

κόςτοσ τησ εκδρομόσ και προςφορϊ η οπούα να επιμερύζεται ανϊ μαθητό. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέςουν τισ προςφορέσ τουσ αυτοπροςώπωσ ή με 

Σαχυδρομική Εταιρεία ςε κλειςτό φάκελο με επιςυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ςε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέςω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , ςτο 

Γραφείο του Δ/ντη του 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΓΕΛ Λευκάδασ, μέχρι την Δευτέρα 5/12/2022 και 

ώρα 11.00 πμ. Οι προςφορέσ θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών. 

  

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ: 

ΠΕΜΠΣΗ                     
15-12-2022 

08:00 ΑΝΑΦΨΡΗΗ 

10:30 ΣΑΗ ΣΑ ΙΨΑΝΝΙΝΑ 

13:30   ΑΥΙΞΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ 

14:30 ΑΝΑΦΨΡΗΗ ΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟ ΝΟΗΙ 

15:30-19:00 ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΝΟΗΙ 

20:00-21:30 ΒΟΛΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ 

22:00 ΔΕΙΠΝΟ-ΞΕΚΟΤΡΑΗ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ              
16-12-2022 

09:00  ΠΡΨΙΝΟ 

10:30-12:00 ΜΟΤΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ 



12:00-13:00  ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ 

13:30 -14:30 ΜΟΤΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤ ΑΓΨΝΑ 

15:00   
                                                                                                                 
ΥΑΓΗΣΟ - ΞΕΚΟΤΡΑΗ 
 
 
 

16:30 -19:30 
ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗ ΡΟΣΟΝΣΑ-ΚΑΜΑΡΑ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ-Ι.Ν.ΑΓΙΑ 
ΟΥΙΑ & ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

20:30-21:30 
ΒΟΛΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ 
 

22:00 
ΔΕΙΠΝΟ-ΞΕΚΟΤΡΑΗ 
 

ΑΒΒΑΣΟ 
17-12-2022 

9:00 ΠΡΨΙΝΟ 

10:30-13:00 ΒΟΛΣΑ ΣΑ ΚΑΣΡΑ-ΠΟΛΗ 

14:00 ΥΑΓΗΣΟ 

15:30 ΑΝΑΦΨΡΗΗ 

17.30-19.30 ΣΑΗ ΣΟ ΜΕΣΟΒΟ 

21:30 ΑΥΙΞΗ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ 

 

 

 

 

Ο Δ/ντόσ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΓΕΛ Λευκϊδασ 
 
 

                                                                                          Κωνσταντίνος Α. Αραβανής 
               Φυσικός MSc 


