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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ε.Ε,Ε,ΕΚ, Καρπενησßου προκτlρýσσει πρüχειρο διαγωνισμü στα πλαßσια τηò 20ΒΒ3/Γ4/t2α2-2022 (ΦΕΚ 456 τ.Β./ !3-az-ZaZaJ απüφασηò του ΥΠ.Π.Ε.Θ, «ΕκδρομÝò-ΕmταιδευτικÝò
επισκÝψειò μαθητιßν και μαθητρþν Δημοσßων και Ιδιωτικþν Σχολεßων ΔευτεροβÜθμιαò
Εκπαßδευσηò εντüò και ειαüò ττι§ χþραò» για τη διοργÜνωση λ{ονοÞμερηò [01} εκταιδΖτικÞò
επßσκειρηò στην ΑΦΗΝΑ, στιò 2 Ιουνßου 2022 καιημÝρα ΠΕΜΠΤΗ.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1.ΧΡΟΝΟΣ: Αναχþρησηò απü το Ε,Ε.Ε.ΕΚ. Καρπενησßου την ΠΕΜΠΤΗ Ο2-Ο6-2Ο22 þρα
ß}6:30.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ την ΠÝμπτη ΟΖ-Ο6-2Ο22 και þρα 22:00,
2.ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗ¸ΩΝ: ΕΦΤΑ {7} ΑΤΟΡIΑ: ΤΕΣΣΕΡΑ ß4} ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ΤΡΙΑ (3}
3ΑΡΙΘΜΟΣ ΣγΝΟΑΩΝ ΚΑΟΗΤΗΤΩΝ: ΕΦΤΑ (7)
4.ΤοΠοΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ:ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝο ΔΙΑτΩΜΣΜοΙ
¸να λεωφορεßο στη διÜθεση των μαθητþν απü τιò 06;30 την ΠΕΙνßΠΤΗ 02-06-2022 Ýξω απü
το Ε,Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησßου για ΑΘΗΝΑ μÝχρι και την επιστροφÞ των μαθητþν mo Σχολεßσ την
ΠΕΜΠΤΗ ΟΖ-06-2α22 καιþρα 22:αΟ.

προtποοετπιß ηο¾ npξaeτ

ιιιΑ πιΗρογυται
1. Τα λεωφορεßα θα εßναι στη διÜθεση των μαθητþν τιò þρεò που αναφÝρονται στο
αντικε ßμενο του διαγωνισμοý.
2. Το τουριστικü γραφεßο μαζß με την προσφορÜ που θα υποβÜλλει στο σχολεßο, για να
αναλÜβει τη μεταφορÜ των μαθητþν, υποχρεοýται να καταθÝσει το Ειδικü ΣÞμα
Λειτουργßα του ΕΟΤ το οποßο βρßσκεται σε ισχý.
3. ΠρÝπει να υπÜρχουν απαραιτÞτωò στο λεωφορεßο το προβλεπüμενο στο Üρθρο 13
Ν.7ººΙ77 δελτßο απογραφÞò και το δελτßο τεχνικοý ελÝγχου απü το οικεßα ΚΤΕΟ. Το

λεωφορεßο επßσηò

να διαθÝτει

κλιματισμü, μουσικÞ, μικροφωνικÞ εγκατÜσταση,

φαρμακεßο, ζþνεò ασφαλεßαò και να πληρεß τιò νüμιμεò προýποθÝσειò κυκλοφορßαò.
4, ΥποχρεωτικÞ ασφÜλιση αστυòÞò επαγγελματικÞò ευθýνηò του διοργανωτÞ σýμφωνα με
την κεßμενη νομοθεσßα. Το ταξιδιωτικü γραφεßο υποχρεοýται να επισυνÜψει στην
προσφορÜ το σχετικü ασφαλιστÞριο.
5. Πρüσθετη ασφÜλεια που θα καλýπτει τουò μαθητÝò και τουò συνοδοýò καθηγητÝò σε
περßπτωση ατυχÞματοò Þ ασθÝνειαò. Το ταξιδιωτικü γραφεßο υποχρεοýται να επισυνÜι|τει
τσ ομαδικü ασφαλιστÞριο (ονομαστικü για κÜθε μαθητÞJ.
6, ΔÞλωση του ακριβοýò ποσοý προκαταβολÞò που εßναι απαιτητü με την υπογραφÞ του
συμφωνητικοý. «Η προκαταβολÞ που απαιτεß η επιχεßρησιι σε περßπτωση του μαò
ανατεθεß η διεξαγωγÞ τηò εκδρομÞò ανÝρχεται στο ποσü των.,...,....,.,,...,..,...,,ευρþ».
Το σχολεßο θα επιλÝξει την καταλληλüτερη προσφορÜ με κριτÞρια οικονομικÞ ποιατικÜ,
ασφÜλειαò.

Οι σχετικÝò προσφορÝò θα πρÝπει να κατατεθοýν στο γραφεßο του Δ/ντÞ του Σχολεßου
μÝχρι την ΔευτÝρα 09 Μαßου þρα 11:00 το πρωß σε κλειστοýò φακÝλουò που θα φÝρουν
εντýπωò Þ με σφραγßδα τα στοιχεßα του προσφÝρσντοò και την Ýνδειξη «ΠροσφορÜ για π]
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ εκδρομÞ μαθητþν του Ε.Ε,Ε.ΕΚ. Καρπενησßου για «ΑΘΗΝΑ».
Εκπρüθεσμεò πβοσφορÝò και ßτντιπροσφορÝò δε θαγßνουν δεκτÝò,
Οι προσφορÝò που θα κατατεθοýν θα ανοιχθοýν ενþπιον τηò επιτροrrÞò τηò αξιολüγησηò
του σχολεßου ττlν ΔευτÝρα 09 Μαlου þρα 11:00 το πρωß. Η επιτροττÞ διατηρεß το δικαßωμα
να ζητÞσει οποιαδÞποτε γραπτÞ διευκρßνιση απü τα τουριστικÜ γραφεßα που θα
εκδηλþσουν ενδιαφÝρον.
ΕνστÜσειò κατÜ τηò επιλογÞò θα γßνονται δεκτÝò μÝχρι την 1,1/α5/Ζ022 και þρα 11:00.
Το πρüγραμμα τηò εκδρομÞò εßναι το ακüλουθο:

ΠΕΜΠΤΗ: 02-ο6-Ζ022
Αναχþρηση απü ΚαρπενÞσι στιò 06:30 για ΑθÞνα (Αττικü ΠÜρκο) με ενδιÜμεση στÜση στα
ΚαμÝνα Βοýρλα. ¶φφ στο Αττικü ΠÜρκο καιπεριÞl,rηση ,ΜετÜ το πÝραò ττιò περιÞγησηò θα
γßνει επßσκεψη στο ειòπτωτικü χωρßο ( Mc ArthurJ για φαγητü, 1Β:00 αναχþρηση για
ΚαρπενÞσι με ενδιÜμεση στÜση στα ΚαμÝνα Βοýρλα για γεýμα και επιστροφÞ στο
ΚαρπενÞσι στιò 22:00.

