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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη 
εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ  ́ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ 

Ο  Δ/ντής  του  1ου  ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ προκηρύσσει  σύμφωνα  με  την  Υπουρ.  Απόφαση  υπ'  αριθμ

20883/ΓΔ4/12-2-2020  (ΦΕΚ  456/τ.  Β/13-2-2020)  Υ.Α.  του  Υ.ΠΑΙ.Θ,  και  όλες  τις
τροποποιήσεις  της,  για  τις  εκδρομές  μετακινήσεις  μαθητών  Δημοσίων  και  Ιδιωτικών
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ,την εκδήλωση ενδιαφέροντος  από τα Ταξιδιωτικά γραφεία

για  την  μετακίνηση   αεροπορικώς,  τεσσάρων  (04)  εκπαιδευτικών  και  45/50 μαθητών  του
σχολείου  για  τη  διοργάνωση  της  πολυήμερης  εκπαιδευτικής  εκδρομής  των  μαθητών
της Γ  ́ Λυκείου του 1ου ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ. 

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής 

• Η εκδρομή θα έχει προορισμό την Θεσσαλονίκη. 

Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα  μέσα έως τέλη Μαρτίου 2022. (  4 

διανυκτερεύσεις περίπου 26/03 μέχρι 30/03)

Η αναχώρηση και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με  αεροπλάνο.

Για τις μετακινήσεις στις ημερήσιες εκδρομές καθώς και σε οποιαδήποτε 
μετακίνηση  απαιτείται η διάθεση λεωφορείου που πληρεί όλες 



τις προδιαγραφές και τα μέτρα ασφαλείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Για  την  παραπάνω  υπηρεσία,  ζητείται  η  τελική  συνολική  τιμή  (με  ΦΠΑ),  αλλά  και  η

επιβάρυνση ανά συμμετέχοντα ξεχωριστά. 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει: 

• Ξενοδοχείο για τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις (αν είναι εφικτό στο 
κέντρο της πόλης). 

• Τα δωμάτια του ξενοδοχείου να είναι τρίκλινα ή δίκλινα - για τους 
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές σε άριστη κατάσταση, 

κλιματιζόμενα, με πρωινό σε μπουφέ.  

Ημερήσιες εκδρομές με ενδεικτικό πρόγραμμα που ακολουθεί 

• 1η μέρα: Θεσσαλονίκη

• 2η ημέρα: Εκδρομή σε Βεργίνα. Λουτρά Πόζαρ

• 3η ημέρα: Θεσσαλονίκη

• 4η ημέρα: Εκδρομή στο Χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου

• 5η ημέρα: Θεσσαλονίκη

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και θα διαμορφωθεί ανάλογα. 
Επίσης το σχολείο μας ζητά και τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Υποχρεωτική 

Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση 

ατυχήματος, ασθένειας, COVID-19. > Ασφάλεια που να καλύπτει όλους

τους συμμετέχοντες για: 

• Αστική επαγγελματική ευθύνη, 

• Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος > Την αποδοχή

από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση 
αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή 

με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο). - Την αντιμετώπιση της περίπτωσης μη 
πραγματοποίησης της εκδρομής 

λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές, COVID-19 κ.α.). 

Με την προσφορά θα κατατεθεί οπωσδήποτε από το ταξιδιωτικό γραφείο: 

επιβεβαίωση κρατήσεων των εισιτηρίων, 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να 
βρίσκεται σε ισχύ. CD ή e-mail με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή 
pdf), για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 



Οι προσφορές των ενδιαφερομένων να είναι με σαφήνεια διατυπωμένες και να αποσταλούν

σε  κλειστό  φάκελο,  ή  e-mail  στο  γραφείο  του  Διευθυντή  του  1ου  ΕΠΑΛ  ΜΟΙΡΩΝ  κ.

Καδιανάκη Λάμπρου την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/02 στις 11.30 π.μ. Καμία εκπρόθεσμη προσφορά δε θα

γίνει  δεκτή.  Οι  προσφορές  θα  ανοιχτούν  από  την  αρμόδια  επιτροπή  την  ίδια  μέρα  και ώρα
12.00 μ.μ. 

                                                                                                                                          Ο Δ/ΝΤΗΣ

         

ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
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