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Α. ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ 

ΓΗΑ  ΣΖΝ ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΟ ΒΟΛΟ . 

Σν Γπκλάζην Αλαηνιηθνύ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζην 2
ν
 Κεθάιαην « ε 

ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζην πιαίζην ηεο αλάδπζεο ησλ εζληθώλ ηδεώλ θαη ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνύ ζηελ Δπξώπε» θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο «Κνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο» ζην 

θεθάιαην 8 «ην ύληαγκα» ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε κε ζέκα «Ζ Νέα 

Πολιηική Γιοίκηζις, ηο ζύνηαγμα ηοσ Ρήγα (1797)»  22 καζεηώλ από ηελ  Γ΄ Γπκλαζίνπ,  ζην  

Βόιν, ζην ζπίηη-κνπζείν ηνπ Ρήγα Βειελζηηλιή. 

Αλαρώξεζε: 14/05/2022 – Δπηζηξνθή: 16/05/2022 

Διάρηζηνη όξνη πξαγκαηνπνίεζεο εθδξνκήο: 

ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ 

�  Μαθηηές:  22 (είθνζη δύν)  12 (δώδεθα )αγόξηα θαη 10 (δέθα) θνξίηζηα. 

� σνοδοί καθηγηηές:  2 (δύο). 

    Γωμάηια: 6 έμη ηξίθιηλα, 2 δύν δίθιηλα, θαη 2 δύν κνλόθιηλα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ανατώρηζη: άββαηο  14 Μαΐοσ 2022 κε ιεσθνξείν από  Αλαηνιηθό ζηηο 8:30 π.μ.. 

Δπίζθεςε ζηα Μεηέσξα κέζσ Γξεβελώλ,   ηάζε ζηα Σξίθαια,  ζπλέρηζε κεηαθίλεζεο   πξνο ην 

Βόιν. 

Κσριακή 15 Μαΐοσ  : Δπίζθεςε ζηελ Πνξηαξηά, Μαθξπλίηζα, Μειηέο  Πειίνπ. 

Δπιζηροθή:  Γεσηέρα 16 Μαΐοσ 2022. Μεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν  από ην Βόιν, ηάζε ζηε Λάξηζα  

θαη επηζηξνθή ησλ καζεηώλ ζηα ρσξηά ηνπο : Πύξγνη, Αλαηνιηθό, Άγηνο Υξηζηόθνξνο, Καξηνρώξη.  

ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ηα εμήο: 

1. Αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν από Αλαηνιηθό. 



2. Μεηαθνξέο κε  πηζηνπνηεκέλν ιεσθνξείν. Σα κεηαθνξηθά κέζα ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί ζρνιηθώλ εθδξνκώλ. 

Ο νδεγόο πξέπεη λα είλαη έκπεηξνο θαη ζπλεξγάζηκνο. 

3. Σα μελνδνρεία δηακνλήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4* , ζα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά θαη ζα πξέπεη 

λα βξίζθνληαη εληόο ηεο πόιεο. Πξσηλό θαζεκεξηλά. 

4. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη 

πξόζζεηε αζθάιηζε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή, 

όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 339). 

5. Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ 

αλσηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ) είηε ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην 

πξαθηνξείν ζα επηζηξαθνύλ εμ νινθιήξνπ ζηνπο δηθαηνύρνπο καζεηέο (αθύξσζε εθδξνκήο) 

είηε ζα γίλεη κεηαθνξά ηεο εθδξνκήο, ζε πξνζθνξόηεξε εκεξνκελία θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε 

ηε δηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ. 

7. Πνηληθή ξήηξα ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή 2000 

Δπξώ). 

8. Δπηζηξνθή ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή ζε καζεηή πνπ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο 

αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθδξνκή. 

9. Σέινο, ην Πξαθηνξείν νθείιεη λα παξαδώζεη δπν εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηεο εθδξνκήο  

απόδεημε θξάηεζεο ηνπ  επηιεγκέλνπ μελνδνρείνπ. 

Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο θαινύληαη ηα ελδηαθεξόκελα πξαθηνξεία – γξαθεία  λα ππνβάινπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο. 

ημείωζη:  Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Εηηείηαι ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο, θαζώο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 

Σα ελδηαθεξόκελα Πξαθηνξεία θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο ην αξγόηεξν μέτρι και ηην 9/05/2022 και ώρα 12:00 π.μ. 

Οη πξνζθνξέο ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο, όπσο παξαπάλσ 

πεξηγξάθνληαη θαη ηηο ελδερόκελεο βειηησηηθέο πξνηάζεηο, θαη ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ Τ.Α. 

129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/η.Β΄/02-12-2011) θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ζηηο 9/05/2022 και ώρα 12:10΄ 

π.μ  ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ, παξνπζία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ επηηξνπή 

αμηνιόγεζεο (εθπξνζώπνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ, γνλέσλ, καζεηώλ). 

Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από ππεύζπλε δήισζε θαηνρήο ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ, θαη όηη ην 

πξαθηνξείν θαιύπηεη όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ Τ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 

(ΦΔΚ 2769/η.Β΄/02-12-2011) από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο όξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ηνπ θεθαιαίνπ «ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ». 

Δπηπιένλ, ζηνλ θιεηζηό θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη απαξαηηήησο θαη CD κε ηελ πξνζθνξά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή pdf), ώζηε λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν. 

Ζ παξνύζα ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο Γ.Δ  ΚΟΕΑΝΖ, ηνπ Γπκλαζίνπ Αλαηνιηθνύ  

θαη όπνπ αιινύ γηα πιήξε δηαθάλεηα. 

 Ο Γηεπζπληήο 

Υαξίιανο Πξάπαο 


