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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

Με το παρόν προκθρφςςεται εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
20883/ΓΔ4/12-2-2020 άρκρο 14, προκειμζνου να καλυφκεί θ  μετακίνθςθ και θ διαμονι των μακθτϊν και 
των ςυνοδϊν τουσ κακθγθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι εκδρομι που πρόκειται να πραγματοποιιςει θ Βϋ  τάξθ του 
Γυμναςίου Αγροφ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

1) Προοριςμόσ:  Καςτοριά  (αναχϊρθςθ Σετάρτθ 26-4-2023 από Γυμνάςιο Αγροφ και επιςτροφι 
Παραςκευι 28-4-2023 ςτο Γυμνάςιο Αγροφ) 

2) Προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 26 μακθτζσ (ςε δωμάτια δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα)                                                                            

                                                                        και 3 ςυνοδοί κακθγθτζσ (ςε 3  μονόκλινα δωμάτια) 

3) Μεταφορικό μζςο:  λεωφορείο (να ςυμπεριλαμβάνονται και τα ειςιτιρια μακθτϊν και ςυνοδϊν 
κακθγθτϊν του φζρι-μποτ για τθ διαδρομι Κζρκυρα - Ηγουμενίτςα - Κζρκυρα) 

4) Κατθγορία καταλφματοσ:   3 αςτζρων ι ανϊτερο ςτθν Καςτοριά  (2 διανυκτερεφςεισ &  πρωινό) 

5) Επιςκζψεισ-μετακινιςεισ: Επίςκεψθ ςτισ Πρζςπεσ. 

                                   Μικρζσ μετακινιςεισ και επιςκζψεισ Μουςείων κοντά ςτθν πόλθ τθσ                                                                                               
Καςτοριάσ (με επιςτροφι πάντοτε ςτο ξενοδοχείο) 

Πικανι ςτάςθ ςτο Μζτςοβο κατά τθν αναχϊρθςθ.  
 

Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται: 
1. το ςυνολικό κόςτοσ τησ πραγματοποίηςησ τησ εκδρομήσ καθώσ και η οικονομική επιβάρυνςη ανά 

μαθητή. 
2. η ονομαςία, η διεφθυνςη του ξενοδοχείου καθώσ και η κατηγορία του (ρητή αναφορά). 
3. υποχρεωτική αςφάλιςη επαγγελματικήσ αςτικήσ ευθφνησ διοργανωτή ταξιδίων/ταξιδιωτικοφ-

τουριςτικοφ γραφείου, ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία.  
Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο  ςτο γραφείο του διευκυντι του 

Γυμναςίου Αγροφ κακθμερινά από 8:30 ζωσ 13:30.  
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεςησ προςφορών: Δευτζρα 27-3-2023 και ώρα 11:00. Το άνοιγμα και η 

αξιολόγηςη των προςφορών θα γίνει την ίδια μζρα και ώρα 11:30 ςτο γραφείο του διευθυντή. 
Το ςχολείο θα επιλζξει την καταλληλότερη προςφορά με κριτήρια ποιοτικά και  οικονομικά. 
 

Ο διευκυντισ 
Βαςίλειοσ Κανταρζλθσ 

Αγρός  15-3-2023 

Αρ. πρωτ.  58 

 

 


