
 

 

Θζμα: Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ υποβολισ οικονομικισ προςφοράσ για 

τετραιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι – μετακίνθςθ (άρκρο 14 ΤΑ 

129287/Γ2/10.11.2011 ΦΕΚ 2769/Β/2.12.2011). 

 

Α. τοιχεία εκδρομήσ. 

Σόποσ μετακίνθςθσ: Ξάνκθ. 

Ημερομθνία αναχϊρθςθσ: 26.3.2015. 

Ημερομθνία επιςτροφισ: 29.3.2015. 

Σόποσ αναχϊρθςθσ και τόποσ επιςτροφισ: χολείο. 

Ώρα αναχϊρθςθσ: 7.00 πμ.    Ώρα επιςτροφισ: 17.00. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ α/ΒΑΘΜΙΑ & β/ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑ Ε ΚΠ/Η ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΓΤΜΝΑΙΟ και ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΛΑΙΜΟΤ 

 

 

                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  16.2.2015 

                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.42                  

 

ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘ. ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ – Σ.Κ. 530 77 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΗΛΙΑ ΜΟΤΛΕΛΗ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ : 2385 051.395 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  : 2385 051.330 

e-mail : mail@gym-laimou.flo.sch.gr 

 

   ΠΡΟ  Κάκε ενδιαφερόμενο. 

  

 



Πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν: 8. Σάξεισ: Γ Λυκείου. 

Πλικοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν: 2. 

 Β. Πρόγραμμα εκδρομήσ. 

Πζμπτθ 26.3.2015 

  6.00   :    Αναχϊρθςθ από το γυμνάςιο Λαιμοφ. 

  8.00  :     τάςθ για πρόγευμα ςτθ Βζροια. 

14.00 :     Γεφμα ςτθν Καβάλα, επίςκεψθ ςτο κάςτρο, τθν παλαιά πόλθ. 

20.00 :    Άφιξθ ςτθν Ξάνκθ, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. 

21.00 :   Δείπνο, βόλτα ςτθν παλαιά πόλθ. 

23.00 :   Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, ανάπαυςθ. 

Παραςκευι 27.3.2015 

  8.00   :    Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. 

  9.30   :    Επίςκεψθ ςτουσ Σοξότεσ. 

10.00  :    Διαδρομι ςτα ςτενά του Νζςτου. 

12.00 :    Άφιξθ ςτθ ταυροφπολθ. Γεφμα. 

14.00 :    Επίςκεψθ ςτο Παρανζςτι, ςτο Φράγμα Θθςαυροφ. 

18.00  :   Επιςτροφι ςτο Ξενοδοχείο, ανάπαυςθ. 

20.00  :   Δείπνο και βόλτα ςτθν Πόλθ τθσ Ξάνκθσ 

23.00  :  Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, ανάπαυςθ. 

άββατο 28.3.2015 

  8.00  :    Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. 

  9:30  :    Αναχϊρθςθ για τθν Κομοτθνι. 

 10.30 :    Επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Κομοτθνισ, ςτο Γενί  



               Σηαμί, ςτο Κδρυμα Νικολάου Παπανικολάου. 

 14.00:    Γεφμα. 

 17.00:    Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο, ανάπαυςθ.  

 19.00 :   Βόλτα ςτα αξιοκζατα τθσ πόλθσ και τα ςτενά. 

 22.00:    Γεφμα. 

 23.00:    Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, ανάπαυςθ.  

Κυριακι 29.3.2015. 

  8.00:   Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο. 

10.00 :  Αναχϊρθςθ. 

14.00 :  Γεφμα ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

19.00 : Άφιξθ ςτο Λαιμό, τζλοσ εκδρομισ. 

 

Γ. Απαιτήςεισ προςφοράσ. 

Η προςφορά κα πρζπει οπωςδιποτε να περιζχει τουλάχιςτον τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

1. αφι αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςκετεσ 

προδιαγραφζσ. 

2. Λοιπζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται. 

3. Ξενοδοχείο τουλάχιςτον τεςςάρων αςτζρων, και τα δωμάτια ςτον 

ίδιο όροφο ι ςε δφο επάλλθλουσ ορόφουσ, με ςιμα του καταλφματοσ 

ςε λειτουργία και ενεργι πυραςφάλεια. 

4. Τποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι. 

5. Προαιρετικι αςφάλιςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι. 

6. Αναφορά τθσ τελικισ ςυνολικισ τιμισ τθσ μετακίνθςθσ, αλλά και του 

κόςτουσ ανά μακθτι, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 



7. Σο λεωφορείο κα πρζπει να πλθρεί τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και να 

ζχει ζγκριςθ ΚΣΕΟ, να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ και να διακζτει 

ψυγείο για τρόφιμα και φάρμακα. 

8. Με τθν εξόφλθςθ του τιμιματοσ ζκδοςθ τιμολογίου ι επίδοςθ 

ατομικισ απόδειξθσ ςτουσ μακθτζσ. 

      Κάκε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτθτα κα πρζπει να κατακζςει 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο 

βρίςκεται ςε ιςχφ. 

    Σο ταξιδιωτικό γραφείο που κα επιλεγεί, κα υπογράψει ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό με το ςχολείο, που εδρεφει ςτο Λαιμό Πρεςπϊν 

Φλϊρινασ, ΣΚ53077, το αργότερο μζχρι τθν Πζμπτη 19 Μαρτίου 2015 

και ώρα 11.00. 

    Σθν ίδια θμζρα ςτισ 14.00, κα γίνει θ αποςφράγιςθ των φακζλων και 

θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν από τθν επιτροπι. 

 

                                                           Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

 

 

                                                                 ΗΛΙΑ ΜΟΤΛΕΛΗ 

 

 


