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ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για διοργάνωζη ηεηραήμερης
μεηακίνηζης ζηο πλαίζιο ζσμμεηοτής μαθηηών/μαθηηριών ζε εγκεκριμένη
εκδήλωζη ηοσ ΤΠ.Π.Δ.Θ..
τεηικά έγγραθα ηοσ ΤΠ.Π.Δ.Θ.
1. Τ.Α 33120/ΓΓ4/28-2-2017, άξζξν 13 ( ΦΔΚ 681 η.β΄ 6-3-2017), «Δθδξνκέο –
Δπηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο»
2. Αξ. πξση. 195722/Γ2/15-11-2018 έγθξηζε ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. «Δθπαίδεπζε θαη
Λανγξαθία»
Η Γηεύζπλζε ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ ΚΔΡΚΤΡΑ έρνληαο ππ’ όςηλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα,
δέρεηαη έσο θαη ηελ Σρίηη 26- 2-2019 12:00 π.μ. θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ παξαθάησ
κεηαθίλεζε:
Προοριζμός: Αριδαία – Θεζζαλονίκη
Αλαρώξεζε ηελ Πέμπηη 11 Απριλίοσ 2019 από Κέξθπξα 9:00 πκ, κεηάβαζε ζην
Μνπζείν Βαζηιηθώλ Σάθσλ Αηγώλ ζηε Βεξγίλα, επίζθεςε ζηελ παιηά πόιε ηεο Βέξνηαο,
άθημε θαη 1ε δηαλπθηέξεπζε ζηελ Αξηδαία.
Παραζκεσή 12 Απριλίοσ 2019 ζπκκεηνρή ζηε καζεηηθή εθδήισζε κε ζέκα
«Δθπαίδεπζε θαη Λανγξαθία» ζηελ Αξηδαία. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο, επίζθεςε
ζηα ινπηξά Πόδαξ θαη αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε, επίζθεςε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο
πόιεο, πεξηνρή ιαδάδηθα θαη 2ε δηαλπθηέξεπζε ζηε Θεζζαινλίθε.
άββαηο 13 Απριλίοσ 2019 επίζθεςε θαη ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
ηνπ Νόεζηο - Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο θαη επίζθεςε ζην
Mediterranean Cosmos γηα θαγεηό θαη ςπραγσγία, επηζηξνθή ζηε Θεζζαινλίθε θαη 3ε
δηαλπθηέξεπζε.
Κσριακή 14 Απριλίοσ 2019 επίζθεςε ζην Ιεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ,
κεηάβαζε ζηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν Πέιιαο θαη ην Μνπζείν Πέιιαο, άθημε ζηελ
Κέξθπξα 8κκ.
Αριθμός μαθηηών/ μαθηηριών:35-37.
Αριθμός ζσνοδών: 03
Μεηαθορικά μέζα: Σοσριζηικό λεωθορείο, πλοίο.
Καηηγορία καηαλύμαηος: Ξενοδοτείο ηριών - ηεζζάρων αζηέρων.

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη:
1. Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ, βάζεη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο.
2. Να αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ζε θάζε πξνζθνξά ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηνπ
νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ, αιιά θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή/ καζήηξηα.
3. Να πεξηιακβάλεηαη έλαο (01) Έιιελαο μελαγόο γηα ηηο μελαγήζεηο ζην Μνπζείν
Βαζηιηθώλ Σάθσλ Αηγώλ θαη ζην Μνπζείν Πέιιαο.
.
4. Αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδηνύ θαη ηεο κεηαθίλεζεο.
5. Να αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ην όλνκα, ε θαηεγνξία ηνπ Ξελνδνρείνπ θαη ε
αθξηβήο δηεύζπλζή ηνπ (ηνπνζεζία) εληόο ησλ πόιεσλ δηακνλήο.
6. Σα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο λα είλαη δίθιηλα ή ηξίθιηλα θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο
εθπαηδεπηηθνύο κνλόθιηλα.
7. Οη ρώξνη γηα δηακνλή, εζηίαζε θαη ςπραγσγία πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα
ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.
8. Με θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε θαηνρήο εηδηθνύ
ζήκαηνο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο από ηνλ Δ.Ο.Σ., ζε ηζρύ.
9. Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθδξνκή νθείιεη λα εθδώζεη αηνκηθέο
απνδείμεηο γηα θάζε καζεηή/ηξηα κε ην πνζό θόζηνπο αλά καζεηή.
10. Να ππάξρεη πιήξεο πξόγξακκα εθδξνκήο πνπ λα θαιύπηεη όιεο ηηο εκέξεο ηεο
εθδξνκήο.
11. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζθξαγηζκέλε θαη ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ππεύζπλε δήισζε πνπ λα αλαθέξεη όηη ην ηαμηδησηηθό
γξαθείν δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύλζεσο ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ
Κέξθπξαο έσο θαη ηελ Σρίηη 26- 2-2019 12:00πμ.
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