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ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-----

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: ΟΞΥΝΕΙΑ - ΧΑΣΙΩΝ
Τ.Κ.- Πόλη: 42200-ΟΞΥΝΕΙΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2432082221
E-mail: mail@gym-oxineias.tri.sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής
εκδρομής- Μετακίνησης.

  Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά
με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 1 ΣΧΟΛΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ
 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Νυμφαίο - Φλώρινα

  ΑΠΟ 22/11/2022 ΕΩΣ 22/11/2022
 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εντός Ελλάδος, μαθητές από: 15 έως: 15

 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 3
 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΜΙΝΙ BUS) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
 6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
 επίσκεψη χώρων κτλ.)

  7:30 Αναχώρηση από το σχολείο
8:45 Ολιγόλεπτη στάση
11:00 Άφιξη στο παραδοσιακό χωριό του Νυμφαίου
12:30 Αναχώρηση με προορισμό τη Φλώρινα
13:30 Άφιξη στην πόλη της Φλώρινας - Επίσκεψη στην
πινακοθήκη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο - Περιήγηση στα
Νεοκλασικά κτήρια της πόλης
18:30 Αναχώρηση
21:00 Επιστροφή και άφιξη στο σχολείο

 ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ  ΝΑΙ
 8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 ΝΑΙ

 9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  ΝΑΙ
 10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  ΝΑΙ
 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί να προσυπογράψει

ιδιωτικό συμφωνητικό
Την υποχρέωση το πρακτορείο να είναι σε θέση να τηρήσει το
πρόγραμμα της εκδρομής που υπογράφεται από το σύνολο των
διδασκόντων.
Να προσκομίσει βεβαίωση τήρησης προϋποθέσεων νομιμότητας
του πρακτορείου, του μέσου / των μέσων και του προσωπικού



(οδηγού – οδηγών ), και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα όπως
ζητούνται προκειμένου να εγκριθεί η μετακίνηση
Ζητείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η επιβάρυνση
ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα ανοιχτούν στο γραφείο
του Δ/ντη παρουσία εκπ/κων, εκπροσώπου Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων και εκπροσώπων μαθητών.
Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη
σας τα εξής:
1ον. Οι μετακινήσεις να γίνονται με λεωφορείο το οποίο να
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών -
εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
2ον. Να περιγραφούν αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες ( Το
λεωφορείο, όνομα και κατηγορία καταλύματος, ακριβής
τοποθεσία, αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες) ώστε να μη δημιουργηθούν ασάφειες
3ον. Μετά το τέλος της εκδρομής - μετακίνησης το πρακτορείο
οφείλει να εκδώσει απόδειξη
4ον. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη
μετακίνηση , εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός
μαθητών/μαθητριών (π.χ. λόγω γρίπης ) ή σε περίπτωση
ανυπέρβλητου κωλύματος.
5. Να επιστραφεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό σε περίπτωση
ακύρωσης της εκδρομής εξαιτίας του COVID ή άλλης έκτακτης
κατάστασης.

 13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο σχολείο
μας Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη
Δήλωση κατοχής ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ. Για όλα τα παραπάνω θα συνταχτεί ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ του Γυμνασίου Οξύνειας και του
πρακτορείου που θα επιλεγεί, στο οποίο θα προβλέπονται και οι
όροι για την τήρηση των συμφωνηθέντων

 Λήξη: Τρίτη 08/11/2022, 24ωρη ώρα: 10:00
Ο Δ/ντής του Σχολείου

 ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΣ
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