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ΠΡΟ
Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
(μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΔΔΕ
Καρδίτςασ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
VLASTOS AIMILIOS
Ημερομηνία: 2022.03.28 14:59:26
EEST

Θζμα: «Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για την μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τησ Α΄ και Β΄
Σάξησ»
Ο Διευκυντισ του Γενικοφ Λυκείου Προαςτίου ζχοντασ υπόψθ τθν Υ.Α. 20883/ΓΔ4/1202-2020 (ΦΕΚ 456 τ. Βϋ, 13-02-2020)
προςκαλεί
τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να κατακζςουν κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ
ςτθ Διεφκυνςθ του Σχολείου μζχρι τθν Δευτζρα 04 Απριλίου 2022 και ϊρα 11:30 π.μ, για τθ ςχεδιαηόμενθ εκπαιδευτικι εκδρομι των μακθτϊν/τριϊν των Α, Β τάξεων ςτθ Θεςςαλονίκθ
Οποιαδιποτε προςφορά κατατεκεί μετά τθν παρζλευςθ τθσ προαναφερκείςασ προκεςμίασ
κατάκεςθσ των προςφορϊν κα κεωρθκεί εκπρόκεςμθ και ωσ εκ τοφτου δεν κα ςυμπεριλθφκεί
ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Σα ςτοιχεία τησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ είναι:
1. Προοριςμόσ: Θεςςαλονίκθ
2. Ημερομθνία και ϊρα Αναχϊρθςθσ: Παραςκευι, 08/04/2022, 08:00
3. Ημερομθνία και ϊρα Επιςτροφισ: Παραςκευι, 08/04/2022, 10:00
4. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν/τριϊν: 32 (14 αγόρια – 18 κορίτςια)
5. Αρικμόσ ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν: 3
6. Μεταφορά - Μετακινιςεισ – Επιςκζψεισ
Ζνα τουριςτικό λεωφορείο, το οποίο κα πρζπει να διακζτει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν
κείμενθ νομοκεςία προδιαγραφζσ (ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια
οδιγθςθσ, εναρμόνιςθ ωσ προσ τα υγειονομικά πρωτόκολλα COVID 19 κ.λ.π.), ϊςτε να πλθροφνται οι όροι αςφαλείασ και υγειονομικισ προςταςίασ για τθ μετακίνθςθ των μακθτϊν/τριϊν και
των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ πρζπει να είναι διακζςιμο για όλεσ τισ μετακινιςεισ των μακθτϊν/τριϊν ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο πρόγραμμα
Ζητοφνται επίςησ
1. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ,
το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
2. Αςφάλεια αςτικισ – επαγγελματικισ ευκφνθσ διοργανωτι ςφμφωνα με τθν κείμενθ

νομοκεςία.
3. Πρόςκετθ αςφάλιςθ που κα καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι
αςκζνειασ για όλουσ τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ ςτθν εκπαιδευτικι εκδρομι.
4 Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ και το κόςτοσ ανά μακθτι/τρια
Παρατηρήςεισ
1. Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα ςε ςυνεργαςία με το επιλεγμζνο τουριςτικό
γραφείο, λόγω ςοβαρισ αιτίασ (καιρικζσ ςυνκικεσ, covid-19 κ.ά.), να τροποποιιςει
τισ θμερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ ι να ηθτιςει τθν επιςτροφι των
καταβλθκζντων χρθμάτων ςε περίπτωςθ ακφρωςισ τθσ.
2. Η αξιολόγθςθ των κατατεκειςϊν προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα 4/04/2022 από
τθν Επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό, με Πράξθ του Διευκυντι τθσ
Σχολικισ Μονάδασ.
Ο Δ/ντήσ

Αιμίλιοσ Βλάςτοσ
Μαθηματικόσ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 8-4-2022
Αναχϊρθςθ από το Σχολείο ςτισ 08.00
Στάςθ για ξεκοφραςθ
Άφιξθ ςτθ Θεςςαλονίκθ
Επιςκζψεισ ςε Αρχαιολογικό -πολεμικό μουςείο
Φαγθτό ελεφκεροσ χρόνοσ και ξεκοφραςθ ςε κατάλλθλο πολυχϊρο που να καλφπτει κανόνεσ υγειονομικϊν ςυνκθκϊν.
Περιιγθςθ ςτα Κάςτρα και ςτισ φυλακζσ Γεντί Κουλζ
Επιςτροφι ςτο Προάςτιο περίπου ςτισ 10

