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(ΜΔΩ ΣΗ Γ.Γ.Δ. Ν. ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ)
ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΚΓΡΟΜΗ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Σν 2ν Γπκλάζην Καξπελεζίνπ πξνθεξύζζεη πξόρεηξν δηαγσληζκό ζηα πιαίζηα
ηεο20883/ Γ4/ 12-02-2020 ( ΦΕΚ 456 τ.Β. / 13-02-2020 ) απόθαζης ηοσ
ΤΠ.Π.Δ.Θ. «Δθδξνκέο–Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Γεκνζίσλ
θαη Ιδησηηθώλ ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο» γηα ηελ
δηνξγάλσζε Μονοήμερης (01) εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζηνλ ΒΟΛΟ, ζηηο 14 Απξηιίνπ
2022 θαη εκέξα ΠΈΜΠΣΗ.
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ
1.ΥΡΟΝΟ:Αλαρώξεζε από ην 2ν Γπκλάζην Καξ/ζίνπ ην ΠΔΜΠΣΗ 14-04-2022
ώρα 06: 00.
ΔΠΙΣΡΟΦΗ ηην ΠΔΜΠΣΗ 14-04-2022 και ώρα 22:00.
2.ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΧΝ: ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ( 39) ΑΓΟΡΙΑ:ΔΙΚΟΙ(20)
ΚΟΡΙΣΙΑ:ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ (19)
3.ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΓΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ:ΠΔΝΣΔ (03).
4.ΣΟΠΟ ΔΠΙΚΔΦΗ: ΒΟΛΟ.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Έλα ιεσθνξείν ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ από ηηο 06:00 ηελ ΠΔΜΠΣΗ 14-04-2022
έμσ από ην 2ν Γπκλάζην Καξ/ζίνπ γηα ΒΟΛΟ κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηώλ ζην
ρνιείν ηελ ΠΔΜΠΣΗ 14-04-2022 θαη ώξα 22:00 ..
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝΣΑΙ
1. Σα ιεσθνξεία ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ ηηο ώξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην ζρνιείν, γηα λα
αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ην Δηδηθό ήκα
Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
3. Πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαηηήησο ζην ιεσθνξείν ην πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 13 Ν.
711/ 77 δειηίν απνγξαθήο θαη ην δειηίν ηερληθνύ ειέγρνπ από ην νηθείν ΚΣΔΟ. Σν
ιεσθνξείν επίζεο λα δηαζέηεη θιηκαηηζκό, κνπζηθή, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε,
θαξκαθείν, δώλεο αζθαιείαο θαη λα πιεξεί ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο θπθινθνξίαο.
4. Τποτρεωηική αζθάιηζε αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο ηνπ δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν ππνρξενύηαη λα επηζπλάςεη ζηελ
πξνζθνξά ην ζρεηηθό αζθαιηζηήξην.

5.Πξόζζεηε αζθάιεηα πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο. . Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν ππνρξενύηαη λα επηζπλάςεη
ην νκαδηθό αζθαιηζηήξην (νλνκαζηηθό γηα θάζε καζεηή).
8.Γήισζε ηνπ αθξηβνύο πνζνύ πξνθαηαβνιήο πνπ είλαη απαηηεηό κε ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ. «Η πξνθαηαβνιή πνπ απαηηεί ε επηρείξεζε ζε πεξίπησζε πνπ καο
αλαηεζεί ε δηεμαγσγή ηεο εθδξνκήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ……………επξώ».
9. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά,
πνηνηηθά, αζθάιεηαο.
.
Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ
κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ 05-04-2022 θαη ώξα 12:00 ζε κλειζηούς θακέλοσς πνπ ζα θέξνπλ
εληύπσο ή κε ζθξαγίδα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε « Πξνζθνξά γηα
ηελ ΜΟΝΟΗΜΔΡΗ εθδξνκή ησλ καζεηώλ ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Καξ/ζίνπ γηα «ΒΟΛΟ »
Δκπρόθεζμες προζθορές και ανηιπροζθορές δε θα γίνοσν δεκηές.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα αλνηρζνύλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηνπ
ζρνιείνπ ηην ΣΡΙΣΗ 05/4/2022 και ώρα 13:00. Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα εθδειώζνπλ
ελδηαθέξνλ.
Δλζηάζεηο θαηά ηεο επηινγήο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ ΠΔΜΠΣΗ 07-04-2022 και
ώρα 12:00.

Σο πρόγραμμα ηης εκδρομής είναι ηο ακόλοσθο:
ΠΔΜΠΣΗ:14/4/2022
Αλαρώξεζε ζηηο 06:00. Άθημε ζηνλ ΒΟΛΟ ζηηο 9:00,επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό
Μνπζείν ζηηο 11.00.ηηο 12.00 επίζθεςε ζην ιηκάλη ηνπ Βόινπ, ζηηο 14:00 κεζεκεξηαλό
θαγεηό θαη ειεύζεξνο ρξόλνο έσο ηηο 18:00 ηηο 18.00 αλαρώξεζε γηα Καξπελήζη,άθημε
ζηηο 22.00
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΦΛΧΡΑΚΗ ΙΧΑΝΝΗ

