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1o ΔΠΑΛ ΣΥΚΔΩΝ   

Σαρ. δηεύζπλζε : Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ & Γ. Ρίηζνπ 2   

                            56626 πθηέο Θεζζαινλίθεο   

Πιεξνθνξίεο    : . Μπνπιηαδάθεο (6944627045)   

Σειέθσλν        : (2310) 624751 (ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΚΤΚΛΟ)   

Fax                   : (2310) 624751 (Από: 14:15-19΅45)   

Δ-mail               : mail@1epal-sykeon.thess.sch.gr   
   

 
Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος για ηην πραγμαηοποίηζη 

οργανωμένης ηεηραήμερης εκδρομής ζηο εζωηερικό ηης τώρας ζηα πλαίζια 
εγκεκριμένοσ προγράμμαηος Καινοηόμων Γράζεων 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 1νπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ πθεώλ-Θεζζαινλίθεο, ελεξγώληαο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Τ.Α. κε αξηζκό 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ 

Τπ.Π.Δ.Θ όπσο δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 681/η.Β.’/06-03-2017, 

Προζκαλεί 

γηα ππνβνιή θιεηζηώλ ηαμηδησηηθώλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνίεζεο νξγαλσκέλεο 

ηξηήκεξεο εθδξνκήο ζην εζωηερικό ηης τώρας ηην τρονική περίοδο Πέμπηη 

19/04/2018 έως Κσριακή 22/04/2018, από ηα Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο, ζηα πιαίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ζρνιείνπ κε αξηζκ.πξση. 23125/08-12-

2017 ηεο ΓΓΔ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 

1. ηόπνο πξννξηζκνύ, δηακνλήο θαη πξόγξακκα:  

1η μέρα : Θεζζαλονίκη – Ναύπλιο (διανσκηέρεσζη) 

2η μέρα: Ναύπλιο – Γημηηζάνα – Βσηίνα - Ναύπλιο (διανσκηέρεσζη)  

3η μέρα: Ναύπλιο – Καλάβρσηα –  Ναύπλιο (διανσκηέρεσζη)  

4η μέρα: Ναύπλιο – Θεζζαλονίκη   

2. αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ : ζαράνηα πένηε(45) 

3. κεηαθνξηθό κέζν: ηοσριζηικό λεωθορείο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηελ θείκελε λνκνζεζία 

4. αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ : δύο ζσνοδοί θαη ένας αρτηγός εθδξνκήο. 
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5. θαηεγνξία θαηαιύκαηνο: ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ κε πξσηλό και καηά 

προηίμηζη μέζα ζηην πόλη ηοσ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. Δπίζης να σπάρτει και δεύηερη 

προζθορά με ημιδιαηροθή (βραδσνό). 

6. ηα δσκάηηα λα είλαη ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο ηε ρξήζε ξάληδσλ θαη κνλόθιηλα 

γηα ηνπο ζπλνδνύο θαη ηνλ αξρεγό  

7. λα ππάξρεη Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο θαη Δπζύλεο 

Γηνξγαλσηή  

8. λα ππάξρεη επηπξόζζεηα θαη αζθάιηζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο 

9. λα ππάξρεη αζθάιηζε πνπ λα θαιύπηεη ηα έμνδα αεξνκεηαθνξάο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

10. ζηελ θιεηζηή πξνζθνξά πξέπεη  λα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ε ηειηθή ζσνολική ηιμή 

ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ θαζώο θαη ε ηειηθή επιβάρσνζη ανά μαθηηή.  

11. κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο ζα πξέπεη λα δνζεί απόδεημε αλά καζεηή ζρεηηθή κε 

ην πνζό πιεξσκήο.  

 Η θιεηζηή ζε θάθειν πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηεζεί ή λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθώο 

έσο ηελ Τεηάρηη 21/02/2018 και έως ζηις 16:00 θαηά ηνλ θύθιν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

(14:00-19:45) θαη ε νπνία ζα πξέπεη ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από ππεύζπλε δήισζε 

ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη όηη ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 

  

Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  
ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ ΤΚΔΩΝ 

 
 

Σ.Τ. 
 

Μπνπιηαδάθεο ηπιηαλόο 
ΠΔ12 θπζηθόο Ρ/Η  
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