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ΘΕΜΑ :

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή μαθητών της Γ τάξης του 1 ου
Γυμνασίου Καρπενησίου .
ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 33120/ ΓΔ4/ 28-02-2017 ( ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-03-2017)-212004/Δ7
Σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ.B΄/6-03-20117) το 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου
μέσω της Δ/ντριας κ. Ιγνατίου Θεοδώρας, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την τετραήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ Τάξης του 1 ου Γυμνασίου Καρπενησίου στο
Ναύπλιο.
Προορισμός :Ναύπλιο .
Χρόνος πραγματοποίησης : 9 Μαΐου 2019-12 Μαΐου 2019 .
Αριθμός συμμετεχόντων : Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετάσχουν είναι σαράντα έξι (46) από το
1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου . Θα συνοδεύσουν Δύο (2) καθηγήτριες και ένας καθηγητής (1) από το 1 ο
Γυμνάσιο Καρπενησίου.

Α. Παροχές που ζητούνται
Μεταφορικό μέσο
Λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών από το Καρπενήσι προς το Ναύπλιο καθώς και για τις
τοπικές εκδρομές. Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές
(έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο) καθώς και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τις ασφαλείς
μετακινήσεις των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρος οδηγός).
Το τουριστικό γραφείο υποχρεούται να καταθέσει α)Ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ β)Υποχρεωτική
ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης του διοργανωτή γ)Πρόσθετη ασφάλεια που θα καλύπτει
τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
Ξενοδοχείο τριών τουλάχιστον αστέρων με πρωινό. Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές -τριες και ένα
μονόκλινο και ένα δίκλινο για τους συνοδούς καθηγητές.
Έμπειρο ξεναγό για ξενάγηση στην πόλη του Ναυπλίου.

Β. Πρόγραμμα εκδρομής
ΠΕΜΠΤΗ 09/05/2019
7:00 Αναχώρηση.
12:00 Ενδιάμεση στάση για φαγητό.
13:30 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου και ξενάγηση
15:00 Αναχώρηση για Ναύπλιο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γνωριμία με την πόλη-Διανυκτέρευση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/05/2019
8:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
9:30 Ξενάγηση στην πόλη του Ναυπλίου από επαγγελματία ξεναγό-Επίσκεψη στο Παλαμήδι.
Ελεύθερος χρόνος-Διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019
8:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
9:30 Αναχώρηση για Σπέτσες-Ξενάγηση στις Σπέτσες-Επίσκεψη στο Μουσείο της ΜπουμπουλίναςΕλεύθερος χρόνος.
15:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο-Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/2019
8:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
9:30 Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών-ξενάγηση
14:00 Αναχώρηση για Καρπενήσι.
20:00 Άφιξη στο Καρπενήσι.
H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου μέχρι και τις 14 Μαρτίου 2019,
ώρα 10.00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Πέμπτη 14 Μαρτίου
2019 και ώρα 12.00, στο 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Η Διευθύντρια

Ιγνατίου Θεοδώρα

