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                Θέμα : Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ  Μαλίων στη Θεσσαλονίκη (5 

Διανυκτερεύσεις , 6 ημέρες) 35-40 μαθητές κ 3 συνοδοί καθηγητές. 

Ενδεικτικό πρόγραμμα. 

1η ημερα αναχώρηση από Γελ Μαλίων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για απ΄ ευθείας  πτήση για Θεσ/νικη. 

Άφιξη Θεσσαλονίκη κ αναχώρηση για Καστοριά με ενδιάμεσους σταθμούς κ διανυκτέρευση  σε κεντρικό 

ξενοδοχείο στη Καστοριά. 

2η ημέρα αναχώρηση για Πρέσπες, Έδεσσα κ κατάληξη στη Θες/νίκη με ενδιάμεσες στάσεις. 

3η, 4η 5η κ 6η ημέρα στη Θες/νίκη με περιήγηση στα Αξιοθέατα της πόλης εκπ/κού,  ιστορικού , θρησκευτικού, 

αρχαιολογικού κ περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος,{ με εκδρομές σε κοντινή απόσταση ( Βεργίνα, λίμνη Κερκίνη , 

Σέρρες) , από τη Θεσ/νίκη}. 

Όλες τις ημέρες να έχουμε λεωφορείο στη διάθεση μας σε όλες τις μετακινήσεις μας, ακόμα κ σε πιθανές 

βραδινές εξόδους. 

 
TIMH KAT’ATOMO: 
ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΑΛΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΑΛΙΑ 
• Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο-Θες/νίκη-Ηράκλειο με  Aegean ,  Sky Expres 
• Ξενοδοχεία κεντρικό  Α’ κατηγορίας α)με πρωινό και β)δείπνο. 
• Τρίκλινα , δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές όλα με κρεβάτι (όχι ράντζα) & μονόκλινα για τους συνοδούς. 

 
• Τουριστικό λεωφορείο με κλιματισμό  το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μαθητές σε όλη την διάρκεια της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης και για κάθε δραστηριότητα τους. Το λεωφορείο διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες  από την 
κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών 
(ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.) 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
• Ατομική  ασφάλεια όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή 
• Δωρεάν συμμετοχή συνοδών καθηγητών.  
• Οι χώροι που θα επιλεγούν για εστίαση και ψυχαγωγία θα διαθέτουν νόμιμη άδεια και να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. 
• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθενείας 

- ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 
• Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (το ποσό ορίζεται από το σχολείο). 
• Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, 

εκλογές κ.λ.π.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 
 

         ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ            : Ελ. Βενιζέλου  97,  Μάλια 

          ΤΑΧ. ΚΩΔ.               : 70007 

         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   : Ιωαν.  Κρασανάκης                                                      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ        :        2897032070 

         FAX                       : 2897032088 

         e-mail                    : mail@lyk-malion.ira.sch.gr 

 

                                             Μάλια, 23/02/2022    

                                Αριθ. Πρωτ.:20 

 

 

 
Προς:   Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

Ν. Ηρακλείου 
      

  

     



• Φ.Π.Α.  

• Να προσκομιστεί βεβαίωση από τα ξενοδοχεία με την διαθεσιμότητα-κράτηση των δωματίων 

στην επωνυμία του σχολείου , η οποία θα διερευνηθεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας 

.Προσφορές που δεν θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποκλείονται 

ανεξάρτητα από την τιμή τους. 
• Ο διαγωνισμός είναι κατά βάση μειοδοτικός , αλλά θα συνυπολογιστούν και ποιοτικά κριτήρια 

ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής και ασφαλής διεξαγωγή της εκδρομής . Έτσι η επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών θα λάβει υπ’ όψιν της τόσο την ποιότητα και το εύρος των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το τουριστικό 

γραφείο που μειοδοτεί . 
 
Αναχώρηση κατά προτίμηση  διαδοχικά στις 6-4-2022, 26-3-2022, 17-3-2022 
 
Οι προσφορές θα είναι δεκτές μέχρι Δευτέρα 28-2-2022 κ ώρα 12.00 οπότε θα γίνει η αποσφράγιση τους κ η 
επιλογή σύμφωνα με τα δέοντα. 

 

 
 
 
                    
   
                                                                                                              
                                                                                                          
 
 
                                                                                                            Ο Διευθυντής 
 
 
 
                                                                                                           Ιωαν. Κρασανάκης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


