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Σαρ. Γ/λζε: Καιιηκαζηά  

Σαρ. Κώδηθαο: 82100  

Πιεξνθνξίεο: Μειηαλόο 

Νηθόιανο 

 

Σειέθσλα: 2271051373  

Ζι. Σαρπδξνκείν: mail@gym-kallim.chi.sch.gr 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
Δκδήλωζη Δνδιαθέρονηος Τποβολής Οικονομικής Προζθοράς 

γηα ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ  

Σόπνο κεηαθίλεζεο : ΝΟΜΟΗ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΠΔΛΛΑ, ΖΜΑΘΗΑ, ΠΗΔΡΗΑ, ΔΡΡΧΝ, 

ΚΗΛΚΗ,  

Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο : 26/4/2023  αλαρώξεζεο από Υίν   αεξνπνξηθώο γηα Θεζζαινλίθε 

Ζκεξνκελία επηζηξνθήο :  30/4/2023     

   Αλαρώξεζεο από Θεζζαινλίθε: γηα Υίν, αεξνπνξηθώο  

 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ : 40( 18 αγόξηα-22 θνξίηζηα)  

 Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ θαζεγεηώλ :3 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 

26/4/2023: ΑΝΑΥΧΡΖΖ    ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧ ΓΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

   ΑΦΗΞΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ -ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ . 

ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

 

27/4/2023 

ΑΝΑΥΧΡΖΖ ΣΗ 9.00 ΓΗΑ  ΒΔΡΓΗΝΑ ΚΑΗ  ΔΓΔΑ  

ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΕΑΡ- ΦΑΓΖΣΟ ΣΖΝ ΟΡΜΑ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΒΟΛΣΑ ΚΑΗ ΦΑΓΖΣΟ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ. 

ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

28/4/2023                  ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΡΟΤΠΔΛ 

                                   ΔΠΗΚΔΦΖ ΚΑΗ ΦΑΓΖΣΟ ΣΖΝ ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ  

. 

 ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  ΜΔΧ Ν. ΔΡΡΧΝ. ΒΡΑΓΗΝΖ  ΔΞΟΓΟ 

 

                       ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. 

 

29/4/2023. ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΗΟΝ-ΟΛΤΜΠΟ 

                ΦΑΓΖΣΟ ΣΟΝ ΟΛΤΜΠΟ .ΣΑΤΡΟ .ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ   «ΝΟΖΗ». 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ   ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

 

 

 

Καιιηκαζηά  23/01/2023  

Αξ. Πξση.:    6 

  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Β. ΑΗΓΑΗΟΤ 

 

Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΗΟΤ  

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΛΛΗΜΑΗΑ  
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ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

                    ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΣΖ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. 

 

30/4/2023:  
ΑΝΑΥΧΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ. 

ΒΟΛΣΑ ΜΔ ΣΑ ΠΟΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΡΟΣΟΝΣΑ ΜΟΝΖ ΒΛΑΣΑΓΧΝ , ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ-ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ-ΑΝΧ ΠΟΛΖ-ΚΑΣΡΑ .ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ   

ΜΟΤΔΗΟ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. 

ΔΠΗΚΔΦΖ ΚΑΗ ΦΑΓΖΣΟ ΣΟ  “MEDITERRANEAN COSMOS” 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΣΗ  17.00. ΑΝAXΧΡΖΖ ΓIA XIO ,ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧ 

ΑΦΗΞΖ ΣΖ ΥΗΟ 

 

 

 

 

Γ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Βάζεη ηνπ ΦΔΚ 681/2017 αξ. 33120/ΓΓ4, νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

  

1. αθή αλαθνξά ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ή ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

κεηάβαζε από ηνλ ηόπν αλαρώξεζεο ζηνλ ηόπν άθημεο θαη γηα ηε κεηαθίλεζε από θαη πξνο ην 

θαηάιπκα ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ.  

2. Αλαθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ θαηαιύκαηνο (όλνκα), ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη  

(πξναπαηηνύκελν ην μελνδνρείν ζηε Θεζζαινλίθε λα είλαη 3 ηνπιάρηζηνλ αζηέξσλ), ηνπ αξηζκνύ ησλ 

θιηλώλ, ησλ παξερόκελσλ ζε απηό ππεξεζηώλ θαη ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηάθνξνπο πξννξηζκνύο επηζθέςεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο, όπσο απηό 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Δπίζεο ην μελνδνρείν ζηε Θεζζαινλίθε λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο. 

3. Απαηηνύληαη 3 κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο.2 δίθιηλα θαη 9 ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο, 

θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ίδην όξνθν θαη δηπιαλά. 

4. Αλαθνξά όηη ην θαηάιπκα θαη νη ρώξνη εζηίαζεο εληόο θαη εθηόο ηνπ κόληκνπ θαηαιύκαηνο (όηαλ  

πξνηείλνληαη από ην πξαθηνξείν) δηαζέηνπλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο είλαη ζε ηζρύ,  

θαη πιεξνύλ όινπο ηνπο όξνπο πγηεηλήο θαη πνηόηεηαο.  

5. Σν ζύλνιν ησλ πηζαλώλ επηπξόζζεησλ πξνζθεξόκελσλ από ην πξαθηνξείν ππεξεζηώλ  

(παξαθνινύζεζε εθδειώζεσλ, επίζθεςε ρώξσλ, θ.ιπ.).  

6. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο ηνπ Γηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Αζθάιεηα  

Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο).  

7. Πξόζζεηε αζθάιηζε γηα θάιπςε εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην πνζό θάιπςεο αλά ζπκκεηέρνληα (καζεηή θαη θαζεγεηή) ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη θαη 200 επξώ γηα 

θαξκαθεπηηθή θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη 50.000 επξώ γηα κόληκε νιηθή αληθαλόηεηα θαη κέρξη  

100.000 επξώ γηα ζάλαην.  

8. Σν ζύλνιν ηνπ θόζηνπο ηεο εθδξνκήο, δειαδή ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  

Φ.Π.Α. θαη ηνπ θόζηνπο αλά καζεηή.  

9. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν.1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην ηαμηδησηηθό γξαθείν  

δηαζέηεη Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

10. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν.1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα νρήκαηα πνπ ζα  

ρξεζηκνπνηεζνύλ βξίζθνληαη ζε άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραληθή θαηάζηαζε, δηαζέηνπλ  

ζέξκαλζε/θιηκαηηζκό, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη επαξθή ρώξν γηα ηηο απνζθεπέο, ηνλ  

απαηηνύκελν εμνπιηζκό επηζθεπήο (εθεδξηθά ειαζηηθά, θ.ιπ.), έρνπλ άδεηα κεηά ην 1998 θαη έρνπλ  

πεξάζεη επηηπρώο ηνπο ζρεηηθνύο κεραληθνύο-κεραλνινγηθνύο ειέγρνπο θαηαιιειόηεηαο (αληίγξαθν  
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ΚΣΔΟ) θαη έρνπλ Αζθαιηζηήξην πκβόιαην (γηα αζηηθή επζύλε ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ίδηεο δεκηέο ησλ νρεκάησλ θαη θάιπςε ησλ επηβαηλόλησλ ζε απηό). ηε  

δήισζε ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη όηη νη νδεγνί ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ θέξνπλ Άδεηα Δμαζθήζεσο  

Δπα γγέικαηνο Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ (Γ’ Καηεγνξία) θαη δηαζέηνπλ εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5  

εηώλ 

11 Δπηζπκνύκε λα ππάξρεη  αζθάιηζε γηα covid θξνύζκα θαη λα πεξηιακβάλεη θάιπςε ,έμνδα δηακνλήο 

μελνδνρείνπ ιόγσ θαξαληίλαο, επαλαπαηξηζκόο, έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο εθηόο 

λνζνθνκείνπ . 
 

  

       Οι ενδιαθερόμενοι οθείλοσν να καηαθέζοσν ηις προζθορές ηοσ ζε ζθραγιζμένο θάκελο ηον 

οποίο και θα αποζηείλοσν ζηο ζτολείο μας ηο αργόηερο μέτρι ηην 31η Ιανοσαρίοσ 2023 και ώρα 

12:00.  

 

                                                                                                             Ο Γηεπζπληήο 

                                                          

 

 

 

                                                                                                         Νηθόιανο Μειηαλόο 

 

 


