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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ 5/ΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΣΗ Γ ΣΑΞΗ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΣΟΜΟΤ 
 

Η Διευκφντρια του Γενικοφ Λυκείου Διςτόμου προκθρφςςει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για 
τθν διοργάνωςθ 5/μερθσ εκδρομισ τθσ Γ τάξθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ και απευκφνεται ςτα 

τουριςτικά γραφεία που επικυμοφν να κατακζςουν προςφορζσ. 
τθν εκδρομι που κα πραγματοποιθκεί  από Πζμπτθ  10-3-2022 ωσ Δευτζρα  14-3-2022 , 

προβλζπεται να λάβουν μζροσ 8 μακθτζσ και 2 εκπαιδευτικοί. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα εκδρομισ 
1θ  Ημζρα 

Αναχϊρθςθ από Δίςτομο τθν Πζμπτθ  10-3-2021      ϊρα 8.00 πμ με λεωφορείο από 
Δίςτομο. 

τάςθ για ξεκοφραςθ  ςε ςτακμό  ζξω από τθ Λάριςα  . 
υνζχεια του ταξιδιοφ προσ Θες/νίκθ με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτθ Βζροια για φαγθτό, άφιξθ 

17:00 μ. μ. περίπου και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο.  
-Περιιγθςθ ςτθν πόλθ - Ξεκοφραςθ και Δείπνο   

2θ  Ημζρα   
Επίςκεψθ 10.00 πμ   ςτο  Αρχαιολογικό και Βυηαντινό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ.   Γεφμα και  

επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο . 
Παρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ ςτο Θζατρο Βορείου Ελλάδασ. 

3θ  Ημζρα 

10:00: Αναχώπηζη από ηο ξενοδοχείο. 

Ξενάγηζη ζηη Ροηόνηα, ζηην Αψίδα ηου Γαλεπίου,  Επίζκεψη ζηην Αγία οθία. 

Γεύμα.   Απόγευμα  πεπιήγηζη  ζηα Βυζανηινά ηείχη 

Επίζκεψη ζηον Πολυχώπο Μονή Λαζαπιζηών για 2ωπο  

Επιζηποθή και  ξεκούπαζη ζηο Ξενοδοχείο. 
4θ Μζρα  

Αναχϊρθςθ 10.00 πμ   για Κζντρο Noesis (πλανθτάριο) , παρακολοφκθςθ προγράμματοσ   
διάρκεια  προγράμματοσ με ξενάγθςθ  2 ϊρεσ .  Γεφμα ςτο παρακείμενο εμπορικό κζντρο.  

Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα περιιγθςθ ςτα Κάςτρα  και φαγθτό  . 
Επιςτροφι για διανυκτζρευςθ ςτο  ξενοδοχείο. 
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5θ Ημζρα  
Αναχϊρθςθ Δευτζρα 14-3-2022 ϊρα 10.00 πμ   για το Μουςείο Κινθματογράφου   ξενάγθςθ 

για δίωρο . Φαγθτό  
Φαγθτό  Αναχϊρθςθ από Θεςςαλονίκθ  15.00 μ.μ  για Δίςτομο με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για  

πρόχειρο φαγθτό και ξεκοφραςθ .  Άφιξθ  9.00 μμ  ςτο Δίςτομο. 
 

Η  προςφορά κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα παρακάτω: 
1. Λεωφορείο ωσ μεταφορικό μζςο , μετάβαςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ και επιςτροφι ςτο 

Δίςτομο  για  10 επιβάτεσ  (8 μακθτζσ και 2 ςυνοδοί κακθγθτζσ)  και διακζςιμο για 
τισ μετακινιςεισ  ςε μουςεία και επιςκζψεισ αρχαιολογικϊν χϊρων. Σο λεωφορείο 

πρζπει να διακζτει  όλα τα ςχετικά ζγγραφα ελεγμζνα από ΚΣΕΟ, Ζγγραφα 
καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ κακϊσ και να 

πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ αςφαλείασ για τθ μετακίνθςθ μακθτϊν . 
2. Διαμονι ςε ευπρεπι ξενοδοχείο  , από κάκε άποψθ , δωμάτια δίκλινα  για τουσ 

μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Σα δωμάτια να είναι όλα ςτον ίδιο 
όροφο. 

3. Τποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ Διοργανωτι , όπωσ ορίηει θ νομοκεςία , κακϊσ και 
πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ για ατφχθμα αςκζνεια μακθτι ι εκπαιδευτικοφ. 

4. υμφωνία για επιςτροφι του ποςοφ τθσ εκδρομισ ςε περίπτωςθ ματαίωςθσ λόγω  
ςυνκθκϊν covid (περιοριςτικά μζτρα:  κυκλοφορίασ , επίςκεψθσ αρχαιολογικϊν 
χϊρων και μουςείων, περιοριςμοί  ςτθν πραγματοποίθςθ εκδρομϊν από το ΤΠΑΙΘ. 

5. Επιςτροφι ποςοφ ςε περίπτωςθ αςκζνειασ μακθτι και ματαίωςθσ τθσ ςυμμετοχισ 
του. 

6. Αποδοχι εκ μζρουσ του ταξιδιωτικοφ γραφείου ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ 
ακζτθςθσ των όρων του ςυμβολαίου (εγγυθτικι επιςτολι) με ποςό που κα 
κακοριςτεί από το ςχολείο 

7. Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι τιμι με ΦΠΑ τθσ εκδρομισ αλλά και θ 
επιβάρυνςθ για κάκε μακθτι ξεχωριςτά. 

8. Με τθν προςφορά κα κατατεκεί το ειδικό ςιμα λειτουργίασ του τουριςτικοφ 
γραφείου ,  το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ. 

9. Σα τουριςτικά γραφεία πρζπει να  υποβάλουν ςε κλειςτό φάκελο ςτθ Διεφκυνςθ 
του ςχολείου ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  , το αργότερο μζχρι τθν  Δευτζρα    28 -2- 
2022 και ώρα 12.00,  όπου κα περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ και κα είναι ςφμφωνεσ με τθν ςχετικι νομοκεςία. τθ Δ/νςθ  Σάκθ 
Λάππα  Δίςτομο 32005.  

10. Η αποςφράγιςθ των προςφορών κα γίνει κα τθν ίδια μζρα αμζςωσ μετά τθ λιξθ  
του χρονικοφ ορίου κατάκεςθσ προςφορών , ςτο γραφείο τθσ Δ/νςθσ του ΓΕΛ 
Διςτόμου. 
 

 Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
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