
1 

 

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  Σ.  ΕΛΛΑΔΑ 
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1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

36100 ΚΑΡΠΕΝΗΙ 
 

 
 
Καρπενιςι 13 Δεκεμβρίου 2022 
 
Προσ      
Σουριςτικά Γραφεία,ΚΣΕΛ 
 
 

Τπεφκυνοσ : Ροδοκζα Καρφι  
Σθλ.   22370 – 23130   
mail@1epal-karpen.eyr.sch.gr 
 
ΘΕΜΑ :«Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν οργάνωςθ θμεριςιασ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ 
ςτο πλαίςιο του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ ςτο Αςτεροςχολείο ςτθν Τπάτθ  των μακθτϊν/τριϊν τθσ Α 
και Γ τάξθσ του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου »  
ΧΕΣ:Τ.Α. 20883/ Γ4/ 12-02-2020  ( ΦΕΚ 456/τ.Β’/ 13-02-2020 )  
 
φμφωνα με τθν 20883/Γ4/12-02-2020 Τ.Α. (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020), άρκρο 13, το 1ο ΕΠΑΛ 
Καρπενθςίου, μζςω τθσ Διευκφντριασ Καρφι Ροδοκζασ, προςκαλεί Σουριςτικά Γραφεία και ΚΣΕΛ να 
εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για τθ διοργάνωςθ θμεριςιασ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ τθσ Α και Γ τάξθσ ςτο 
πλαίςιο του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ μακθτϊν/μακθτριϊν του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου. 
Προοριςμόσ : Τπάτθ  
Χρόνοσ πραγματοποίθςθσ : Η επίςκεψθ κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 21 Δεκεμβρίου 2022.  
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : Ο αρικμόσ των μακθτϊν και μακθτριϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτθν εκδρομι 
είναι πενιντα οχτϊ (58). Σθν εκδρομι κα ςυνοδεφςουν τζςςερισ (04) εκπαιδευτικοί. Σο γενικό ςφνολο 
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν είναι εξιντα δφο  
Α. Παροχζσ που ηθτοφνται  
Μεταφορικό μζςο 
Επαρκισ αρικμόσ λεωφορείων ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ 
και ςε όλεσ τισ μετακινιςεισ των μακθτϊν/μακθτριϊν. Σα ίδια λεωφορεία κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν 
εκκίνθςθ μζχρι και το πζρασ τθσ εκδρομισ. Θα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθ 
νομοκεςία προδιαγραφζσ (ζλεγχοσ ΚΣΕΟ, ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια 
οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, πλιρωσ κλιματιηόμενο ) κακϊσ και να πλθροφνται όλεσ οι 
προχποκζςεισ για τισ αςφαλείσ μετακινιςεισ των μακθτϊν (ηϊνεσ αςφαλείασ, ζμπειροσ οδθγόσ). 

 
Λοιπζσ υπθρεςίεσ 

 
1. Εκπρόςωποσ του πρακτορείου πρζπει να μπορεί να είναι ςε επικοινωνία με τουσ ςυνοδοφσ 

κακθγθτζσ ςε κάκε χρονικι ςτιγμι.  
2. τθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Επαγγελματικισ Αςτικισ 

Ευκφνθσ διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία.  
3. τθν προςφορά κα υπάρχει δζςμευςθ του πρακτορείου για τθν περίπτωςθ που δεν 

πραγματοποιθκεί θ εκδρομι λόγω ανωτζρασ βίασ (κακοκαιρία, εκλογζσ κλπ). τθν περίπτωςθ 
αυτι κα επιςτραφοφν τα χριματα ςτουσ μακθτζσ. 

4. τθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται θ τελικι ςυνολικι τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ) τθσ εκδρομισ αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι χωριςτά. Σο πρακτορείο κα εκδϊςει 
αποδείξεισ για τθ δαπάνθ που κα αντιςτοιχοφν ςε κάκε μακθτι χωριςτά.  

5. ε περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ/μακιτρια δεν μπορζςει να πάρει μζροσ ςτθν εκδρομι για 
λόγουσ ανωτζρασ βίασ (αςκζνεια κ.λπ.) τα χριματα που του αναλογοφν να μθν παρακρατθκοφν ι 
να επιςτραφοφν αν ζχουν παρακρατθκεί.  

6. Αποδοχι από το πρακτορείο ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων του ςυμβολαίου 
από τθ μεριά του. 
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7. Με τθν προςφορά κα κατατεκεί απαραίτθτα και υπεφκυνθ διλωςθ ότι διατίκεται το ειδικό ςιμα 
λειτουργίασ, το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ, εφόςον αυτό προβλζπεται από τον νόμο.  

8. Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν ςε κλειςτό φάκελο για να γίνουν αποδεκτζσ. το εξωτερικό 
μζροσ του φακζλου κα αναφζρεται «Προςφορά για τθν θμεριςια εκπαιδευτικι επίςκεψθ 
μακθτϊν/μακθτριϊν του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου ςτθν Τπάτθ». Οι προςφορζσ πρζπει να 
περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ 
και τθ ςχετικι νομοκεςία. 

9. Κάκε γραφείο κα κατακζςει μια (1) και μόνο προςφορά. 
 

Β. Πρόγραμμα εκδρομισ  
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΤΠΑΣΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2022 
Α και Γ τάξθ 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου 
 
8.30 Αναχϊρθςθ από Καρπενιςι 
10.30 – 12.00 Άφιξθ ςτθν Τπάτθ. Επίςκεψθ ςτο Αςτεροςχολείο.  
12.00 – 14.30  Μετάβαςθ και περιιγθςθ ςτο Κάςτρο τθσ Λαμίασ 
14.30     Αναχϊρθςθ για Καρπενιςι 
16.00     Άφιξθ ςτο Καρπενιςι 
 

Η κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενθςίου μζχρι και τθν Παραςκευι 16 
Δεκεμβρίου ϊρα 09.30.  

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από το φλλογο Διδαςκόντων τθν ίδια μζρα και 9.50. 
 Η  Διευκφντρια 

 
 
 

Ροδοκζα Καρφι  


