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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για  κατάθεση  οικονομικής  προσφοράς  σχετικά  με
μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών από Καναλάκι προς Θεσσαλονίκη –
Κοζάνη.

ΣΧΕΤ.:  Υ.Α  129287/Γ2/10-11-2011  (ΦΕΚ  2769Τ.Β΄/02/-12-2011)  με  θέμα  :  «Εκδρομές
μετακινήσεις  μαθητών  Δημοσίων  και  Ιδιωτικών  σχολείων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
εντός και εκτός χώρας».

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να
καταθέσουν  σφραγισμένη  προσφορά  στο  ΕΠΑΛ  Καναλακίου  το  αργότερο  μέχρι  και  την
Πέμπτη 20/03/82014 , ώρα 11:00 π.μ.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 Προορισμός: Καναλάκι – Θεσσαλονίκη- Κοζάνη –Καναλάκι.

 Αριθμός μετακινούμενων μαθητών: 34 και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί.

 Μέσο μεταφοράς: λεωφορείο

 Χρονική διάρκεια: Πέντε (5) ημέρες. Αναχώρηση : Δευτέρα 07/04/2014 και επιστροφή
Παρασκευή 11/04/2014

Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής: 

Δευτέρα 7/04
  08:30 Αναχώρηση από ΕΠΑΛ Καναλακίου με προορισμό Θεσσαλονίκη και ενδιάμεση στάση 
στη Σιάτιστα  (μέσω Εγνατίας ). Άφιξη στη Θεσσαλονίκη.  Έξοδος για φαγητό.
Τρίτη 8/04

mailto:mail@1epal-kanal.pre.sch.gr
file:///C:/Users/Users/user/Desktop/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/All%20Users/Documents/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D/%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5/%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%97/www.epalkanal.gr
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1:COA_of_Greece.svg


Περιήγηση  στην  πόλη  της  Θεσσαλονίκης  (Άνω  Πόλη,  Αγ.  Δημήτριος,  Καμάρα,  Μουσείο
Κινηματογράφου, Λευκός Πύργος) Επίσκεψη στην έκθεση εντόμων. Έξοδος για φαγητό.
Τετάρτη 9/04
Επίσκεψη στο Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ  και στο εμπορικό κέντρο COSMOS.  Έξοδος για φαγητό
Πέμπτη  10/04
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη για Κοζάνη με ενδιάμεση στάση στη Βεργίνα – Βέροια.  Άφιξη 
στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης. Έξοδος για φαγητό
Παρασκευή  11/04
Επίσκεψη στο χωριό Νεράιδα και στην Τεχνητή Λίμνη στα Σέρβια. Μεσημεριανό φαγητό.
 17:00 Αναχώρηση από Σέρβια για επιστροφή στο Καναλάκι. 

Παρακαλούμε για τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.

2. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας, να έχει έγκριση ΚΤΕΟ και να 
είναι στη διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

3. Να αναφέρεται το όνομα του ξενοδοχείου  (τουλάχιστον Β κατηγορίας (3 αστέρων) , η
κατηγορία του και η ακριβής τοποθεσία.  

4. Στην προτεινόμενη   τιμή να συμπεριλαμβάνεται  πρωινό και   τα 3 βραδινά γεύματα 
στη Θεσσαλονίκη.

5. Τα δωμάτια των μαθητών να είναι: 1 τετράκλινο, 6 τρίκλινα ,  6 δίκλινα και για τους 
συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.

6. Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. , ασφάλεια αστικής 
ευθύνης του διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη 
ασφάλιση των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των μαθητών ή 
συνοδών εκπαιδευτικών.

7. Με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει ειδικό σήμα 
και άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ.

Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα γίνει με οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια (για λεωφορείο
ξενοδοχείο  και  τοποθεσία),από  επιτροπή  που  θα  συσταθεί  για  το  σκοπό  αυτό.  Το  επιλεγμένο
ταξιδιωτικό  γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται
ρητά ο τρόπος καταβολής των χρημάτων και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει
για όλες τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Ο Διευθυντής 

της σχολικής μονάδας

  Ζαχαριάς Νικόλαος


