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mail@lyk-k-achaias.ach.sch.gr
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ
ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖ
Β΄ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΟΤ ΓΔΛ ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ ΣΑ
ΜΔΣΔΩΡΑ , ΛΑΡΙΑ, ΒΟΛΟ/ΠΗΛΙΟ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ
Σο ΓΔ.Λ. ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ διοπγανώνει: ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ
ΣΗ Β΄ ΣΑΞΗ ΣΑ ΜΔΣΔΩΡΑ, ΛΑΡΙΑ, ΒΟΛΟ/ΠΗΛΙΟ
Για ηο ζκοπό αςηό καλεί ηοςρ ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος
ενδιαθέπονηαι να ςποβάλοςν κλειζηή ένηςπη πποζθοπά για ηη διοπγάνυζη
ηηρ εκδπομήρ με ηα παπακάηυ ζηοισεία:
Α) Ζμεπομηνία ανασώπηζηρ: Πέμπηη 19-4-2018
Β) Ζμεπομηνία επιζηποθήρ: άββαηο 21-4-2018
Γ) Ππόγπαμμα εκδπομήρ:
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.
Γ) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν: 54 (πάνυ- κάηυ 2 μαθηηέρ) και 4 καθηγηηέρ
ζςνοδοί
ςνολικόρ απιθμόρ: 58
Δ) Γιαμονή: Δπιθςμούμε πολύ καλά ξενοδοσεία, με παποσή ππυινού ζηην
πόλη ηηρ Λάπιζαρ. Απαπαίηηηη η αναθοπά ηος ονόμαηορ ηος ξενοδοσείος και
πεπιγπαθή ηος ππυινού. Σα δυμάηια να είναι ηπίκλινα για ηοςρ μαθηηέρ και
μονόκλινα για ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ.
Σ) Μεηαθοπά: Με λευθοπεία (να αναθέπεηαι ο απιθμόρ θέζευν) ηα οποία θα
πληπούν όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ
διαηάξειρ.
Ε) Ζ μεηάβαζη θα γίνει μέζυ ηυν Ηυαννίνυν από ηην Δγναηία οδό και η
επιζηποθή από ηο Μππάλο.
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 Πέμπηη 15 Μάπηη 2018 και ώπα 11.00 π.μ.
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 ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά
μαθηηή. 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.
Πέπαν ηηρ πποαναθεπθείζαρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ λήξηρ ηος
διαγωνιζμού, καμία πποζθοπά δε γίνεηαι δεκηή.
Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα απαπαίηηηα κπιηήπια και σωπίρ ηα
απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά έγγπαθα, θα αποππίπηονηαι.
ηιρ 15-3-2018 ημέπα Πέμπηη και ώπα 11:00 μ.μ. ζηο γπαθείο ηος
Γιεςθςνηή, θα επιλεγεί η καηαλληλόηεπη πποζθοπά, αθού αξιολογηθεί με
κπιηήπια οικονομικά και ποιοηικά. Σο επιλεγόμενο ππακηοπείο θα ενημεπυθεί
ηηλεθυνικά για ηην ανάλητη ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ εκδπομήρ.
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Ο Γιεςθςνηήρ

Ανδπέαρ Φήνιαρ

