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(ΜΔΩ ΣΗ Γ.Γ.Δ. Ν. ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ)
ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν 2ν Γπκλάζην Καξπελεζίνπ πξνθεξύζζεη πξόρεηξν δηαγσληζκό ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζ.
.20883/ Γ4/ 12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/ 13-02-2020) απόθαζεο ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. «Δθδξνκέο–
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Γεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ ρνιείσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο» γηα ηε δηνξγάλσζε ηξηήκεξεο (03)
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζηε Θεζζαινλίθε, από Παξαζθεπή 6 Μαΐνπ έωο Κπξηαθή 8 Μαΐνπ
2022.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
1.ΥΡΟΝΟ:Αλαρώξεζε από ην 2ν Γπκλάζην Καξ/ζίνπ ηελ Παξαζθεπή 06-05-2022 ώξα 06: 00.
Δπηζηξνθή ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 8-05-2022 θαη ώξα 22: 00.
2.ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΧΝ: 27.
3.ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΔΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ: 03.
4.ΣΟΠΟΙ ΕΠΙΚΕΦΗ: ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ.
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Έλα ιεσθνξείν ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ από ηηο 06:00 ηελ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 06-05-2022 έμσ από
ην 2ν Γπκλάζην Καξ/ζίνπ γηα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηώλ ζην
ρνιείν ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 08-05-2022 θαη ώξα 22: 00.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝΣΑΙ
1. Σν ιεσθνξείν 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
πιεξνί ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο θπθινθνξίαο.
4. Τπνρξεωηηθή 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).
6. Καηάιπκα: Ξελνδνρείν ηξηώλ (03) ή ηεζζάξωλ (04) αζηέξωλ γηα δύν δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Σν μελνδνρείν λα εμαζθαιίδεη πξωηλό ή θαη εκηδηαηξνθή
(έλα γεύκα) ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.

Σα δσκάηηα λα είλαη δίθιηλα ή ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη λα κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο
θαζεγεηέο.
Σελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ν κεηνδόηεο ζα θέξεη ΓΡΑΠΣΗ επηβεβαίσζε ηνπ
μελνδνρείνπ όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό δσκαηίσλ θαη κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε
πξέπεη λα έρεη ην ζρνιείν ηνπο αξηζκνύο ησλ δσκαηίσλ γηα λα γίλεη ε θαηαλνκή ησλ καζεηώλ ζηα
δσκάηηά ηνπο.
7.Παξαθαινύκε νη πξνζθνξέο λα αλαθέξνληαη σο εμήο:
α)Καηεγνξία θαη όλνκα θαηαιύκαηνο.
β)Κόζηνο κε εκηδηαηξνθή.
γ)Κόζηνο κε πξσηλό.
8. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ην θόζηνο αλά
καζεηή καδί κε ην Φ.Π.Α.
9. 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».
10. 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
ΔΕΤΣΕΡΑ 11-04-2022 θαη ώξα 12:00 ζε θιεηζηνύο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο ή κε
ζθξαγίδα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε « Πξνζθνξά γηα ηελ ηξηήκεξε εθδξνκή
ηωλ καζεηώλ ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Καξ/ζίνπ γηα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ».
Εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα αλνηρζνύλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ
ηελ Δεπηέξα 11-04–2022 θαη ώξα 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 ΣΕΣΑΡΣΗ 13-04-2022 θαη ώξα
12:00.

Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο είλαη ην αθόινπζν:
Παξαζθεπή 6 Μαΐνπ 2022
Αλαρώξεζε ζηηο 06:00. Δλδηάκεζε ζηάζε ζηα Σέκπε ζηηο 10:00. Αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε.
Άθημε ζηηο εθβνιέο Αμηνύ- Αιηάθκνλα. Πεξηήγεζε ζηνλ ρώξν ησλ εθβνιώλ θαη κειέηε ηεο
πεξηνρήο. Αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Μεζεκεξηαλό
θαγεηό. Δπίζθεςε ζηνλ Αγ. Γεκήηξην θαη ζηηο Καηαθόκβεο απηνύ. Βξαδηλό γεύκα θαη επηζηξνθή
ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
άββαην 7 Μαΐνπ 2022
Αλαρώξεζε ζηηο 07:00 γηα επίζθεςε ζηελ Ρνηόληα, ηελ Αγ. νθία θαη ηηο Καηαθόκβεο απηήο.
Δπίζθεςε ζην Αγξόθηεκα ηνπ ΑΠΘ θαη μελάγεζε. Αλαρώξεζε γηα Λαγθαδά. Μεζεκεξηαλό
θαγεηό. Πεξηήγεζε – μελάγεζε ζηελ Λίκλε Κνξώλεηα. Δπηζηξνθή Θεζζαινλίθε θαη επίζθεςε
ζηνλ αζηηθό θήπν Θεζζαινλίθεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Ξεθνύξαζε. Βξαδηλό δείπλν ζε
ηαβέξλα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
Κπξηαθή 8 Μαΐνπ 2022
Αλαρώξεζε ζηηο 07:00. Δπίζθεςε ζην Λεπθό Πύξγν, πεξηήγεζε ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο.
Αλαρώξεζε γηα Βεξγίλα. Ξελάγεζε ζηνλ ρώξν ηεο Βεξγίλαο – κεζεκεξηαλό θαγεηό. Δλδηάκεζε
ζηάζε ζηα Σέκπε. Αλαρώξεζε γηα Καξπελήζη. Άθημε ζην Καξπελήζη ζηηο 22:00.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΦΛΧΡΑΚΗ ΙΧΑΝ.

