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Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής     

              εκδρομής». 
 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (σε κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την εκδρομή 

του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  20-12-2019 στα Μετέωρα - Τρίκαλα, 

στα πλαίσια προγραμματισμένης ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής. 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα 

               8:30  Αναχώρηση από Παραμυθιά. 

             11:00  Άφιξη στα Μετέωρα. Επίσκεψη στην Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου και Ι.Μ. Βαρλαάμ. 

             12:30  Αναχώρηση για Τρίκαλα. 

             13:00  Άφιξη στα Τρίκαλα. Επίσκεψη στο ‘Μύλο των Ξωτικών’ - Ξενάγηση στην πόλη των                 

                         Τρικάλων - Γεύμα. 

             18:30  Αναχώρηση για Παραμυθιά. 

             21:30  Άφιξη στην Παραμυθιά. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1) Για το παραπάνω πρόγραμμα ζητούνται προσφορές για τη μετακίνηση με ένα Λεωφορείο  52 

θέσεων. 

2) Θα λάβουν μέρος 35 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.  

3) Οι προσφορές να κατατεθούν στον κ. Διευθυντή του 1
ου

 ΕΠΑ.Λ Παραμυθιάς, σε  σφραγισμένο 

φάκελο, έως την Τετάρτη  11  Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.  

4) Στην προσφορά να αναγράφεται η τελική τιμή, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Κρατήσεων, Διοδίων κ.τ.λ.). 

5) Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, για την τέλεση Σχολικών Εκδρομών. 

6) Με την κατάθεση της προσφοράς θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι ο Διοργανωτής διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

7) Βεβαίωση τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. για το λεωφορείο με το οποίο θα μετακινηθούν οι 

μαθητές.  

8) Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τον διαγωνισμό δε θα γίνονται δεκτά και η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

      Μετά την επιλογή, το ταξιδιωτικό γραφείο θα συντάξει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό 

συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα αναγραφόμενα στην  παρούσα 

ανακοίνωση , που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 
 

 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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