
   ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή της  

Γ΄ Τάξης του Σχολείου μας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 129287/Γ2/2011, άρθρο 14)»  

  

  

Σας ενημερώνουμε ότι, το 1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου, ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 

τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της τριήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης του σχολείου 

μας στην Καλαμπάκα-Καρδίτσα-Τρίκαλα. 

Συγκεκριμένα :  

Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες 4 ως 6 Απριλίου  

2014.  

 Συμμετέχοντες: Ο αριθμός των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν υπολογίζεται να είναι 

γύρω στους 85.  Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα είναι τέσσερις (4).  

 Μεταφορικό μέσο: Πούλμαν τελευταίας 5ετίας στην αποκλειστικότητα του σχολείου. 

 Ξενοδοχείο: 4**** στην Καλαμπάκα ή στην Καρδίτσα ή στα Τρίκαλα. 

 Διατροφή: Πρωινό και ένα γεύμα (ημιδιατροφή) σε μπουφέ. 

 Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει αναχώρηση Παρασκευή 4/4/2014, 7:00 π.μ. 

από το χώρο του σχολείου και επιστροφή Κυριακή 6/4/2014, 21:00 μ.μ. στο σχολείο.  

 Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσκεψη στη λίμνη Πλαστήρα, στα χωριά Ελάτη 

και Περτούλι, στις μονές των Μετεώρων και ανάλογα με τη διαμονή επισκέψεις σε 

Καλαμπάκα, Καρδίτσα και Τρίκαλα. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω, σύμφωνα με την 

Γ2/129287/2011 (ΦΕΚ 2769/2-12-2011, τ.Β’ ):  

 

• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

εκπ/κού.  

• Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί τις 

απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.  

• Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λπ.).  

• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά 

και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. 

 Απαιτείται επιβεβαίωση προκράτησης για το σχολείο μας. 

 Η πρώτη καταβολή στον ανάδοχο του έργου θα αντιπροσωπεύει το 70% της συμφωνηθείσας 

αξίας και θα γίνει 7 ημέρες πριν την αναχώρηση και η αποπληρωμή του 30% θα γίνει μέχρι 

και δύο ημέρες μετά την επιστροφή. 
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Κεπαηζίνι: 28/1/2014 

  

Ππορ : κάθε ενδιαθεπόμενο Ταξιδιωηικό γπαθείο 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

  

Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και  

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να  

βρίσκεται σε ισχύ.  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και την  

Σρίτη 4 Υεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο της Δ/νσης του 

 1ου Γυμνασίου Κερατσινίου.  

  

 

Η ∆ιευθύντρια του Σχολείου  

 

             Μαράκου Μαρία 

                               

          

 

 


