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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ Γ΄ 
ΛΤΚΕΙΟΤ  ΣΟΤ ΓΕ.Λ ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Σο ΓΔ.Λ ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ  διοπγανώνει: 
 
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ Γ΄ ΣΑΞΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Για ηο ζκοπό αςηό καλεί ηοςρ ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι να 
ςποβάλοςν  θιεηζηή έληππε πποζθοπά για ηη διοπγάνυζη ηηρ εκδπομήρ με 
ηα παπακάηυ ζηοισεία: 
Α)  Ζμεπομηνία ανασώπηζηρ: Δεπηέξα     10-12-2018 
Β)  Ζμεπομηνία επιζηποθήρ: Παξαζθεπή 14-12-2018 
Γ) Πξόγξακκα εθδξνκήο: Μεηαθοπά από ηο ζσολείο ζηο ξενοδοσείο ηην 
ημέπα ηηρ ανασώπηζηρ και ανηιζηπόθυρ ηην ημέπα επιζηποθήρ. Σιρ 
ενδιάμεζερ ημέπερ θα ππαγμαηοποιηθούν εκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ ζύμθυνα 
με ηο λεπηομεπέρ ππόγπαμμα πος θα καηαηεθεί ζηο γπαθείο (πεπιήγηζη ζηην 
πόλη ηηρ Θεζζαλονίκηρ, ζηον απσαιολογικό σώπο ηηρ Βεπγίναρ, ζηην 
Έδεζζα). Σην ημέπα ανασώπηζηρ θα γίνει ζηάζη ζηα Ηυάννινα και ηηρ 
επιζηποθήρ παπάκαμτη και ζηάζη ζηο Μέηζοβο ή και ανηίζηποθα. 
Γ) Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: 60 υρ 62 μαθηηέρ και 4 καθηγηηέρ ζςνοδοί 
ςνολικόρ ανώηαηορ απιθμόρ: 66 (64). 
Δ) Δηακνλή: Δπιθςμούμε ξενοδοσεία ηεζζάπυν αζηέπυν ή και πένηε(**** 
/***** σαπακηηπιζμόρ Δ.Ο.Σ.) με παποσή ππυινού, ζε ππώηη πποηίμηζη ζηο 
κένηπο ή αν όσι, κονηά ζηο κένηπο ηηρ Θεζζαλονίκηρ. Απαπαίηηηη η αναθοπά 
ηος ονόμαηορ ηος ξενοδοσείος και πεπιγπαθή ηος ππυινού. Σα δυμάηια να 
είναι ηπίκλινα και ηεηπάκλινα για ηοςρ μαθηηέρ και μονόκλινα για ηοςρ 
ζςνοδούρ καθηγηηέρ. Δπιθςμούμε να βπίζκονηαι ζηον ίδιο όποθο και ζηο ίδιο 
κηήπιο. Σο γπαθείο πος θα αναλάβει ηην εκδπομή ενηόρ ηπιών ημεπών θα 
πποζκομίζει ζηο ζσολείο ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά όηι έκανε ηην κπάηηζη 
ηος ξενοδοσείος, αλλιώρ κπίνεηαι έκπηυηο. 
Σ) Μεηαθνξά: Με λευθοπεία (να αναθέπεηαι ο απιθμόρ θέζευν) ηα οποία 
θα πληπούν όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ 
διαηάξειρ. Πποηιμηηέο έλα λευθοπείο, όσι διώποθο. 
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Ε)  Ζ μεηάβαζη και η επιζηποθή θα γίνει μέζυ ηυν Ηυαννίνυν από ηην 
Δγναηία οδό. 
Σα λευθοπεία θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα 
μεηακινούνηαι ζύμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηος, όλερ ηιρ ώπερ βάζη 
ππογπάμμαηορ. 
Ζ) Ζ παποςζία δεύηεπος οδηγού κπίνεηαι απαπαίηηηη. 
 
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε 
ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Πέκπηε 25 Οθηωβξίνπ 2018 και ώπα 11.00 
π.κ. ζηο σολείο, ζηο Γπαθείο ηος Γιεςθςνηή. 
 
Ζ πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 
 
1.Τποσπευηική Αζθάλιζη Δςθύνηρ Γιοπγανυηή. 
2. Αζθαλιζηική κάλςτη ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή 
αζθενείαρ, όπυρ πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 13 ηηρ 33120/ΓΓ4/28-2-2017, ΦΔΚ 
681/η.β’/6-3-2017. 
3.Ση ζπλνιηθή ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη αλά 
καζεηή. Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. 
4.Τπεύθςνη δήλυζη όηι ηο Σαξιδιυηικό γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα 
λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ, ηα λευθοπεία πληπούν ηοςρ όποςρ 
αζθαλείαρ για ηη μεηακίνηζη μαθηηών και ζςνοδών. 
5.ηη ζςνολική ηιμή θα ζςμπεπιλαμβάνονηαι ηα διόδια διέλεςζηρ ηηρ γέθςπαρ 
Ρίος-Ανηιππίος και ηυν εθνικών οδών. 
6. Τπάπσοςν δύν δεπγάξηα δηδύκωλ αδελθών για ηα οποία επιθςμούμε 
κάποια έθπηωζε. 
 
Πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ιήμεο ηνπ 
δηαγωληζκνύ, θακία πξνζθνξά δε γίλεηαη δεθηή. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ όια ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα θαη ρωξίο ηα 
απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ζα απνξξίπηνληαη. 
 
ηηο 25-10-2018 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:30 κ.κ. ζην γξαθείν ηνπ 
Δηεπζπληή, θα επιλεγεί η καηαλληλόηεπη πποζθοπά αθού αξιολογηθεί με 
κπιηήπια οικονομικά και ποιοηικά. 
Σο επιλεγόμενο ππακηοπείο θα ενημεπυθεί ηηλεθυνικά για ηην ανάλητη 
ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ εκδπομήρ. 
 
Ιζρύνπζα λνκνζεζία 

 

 η αξιολόγηζη θα γίνει ζύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηηρ Τ.Α. 

33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηος ΦΔΚ 681 ηΒ/2017 

 

 

 

Κ. Ασαΐα  19-10-2018                                            Ο Γιεςθςνηήρ  

 
                                                                              Ανδπέαρ Φήνιαρ  


