
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

ΠΕΡ. Δ/ΝΗ  Π. & Δ.  ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΗ ΔΕΤΣΕΡ/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ 

  

                      

                  

       Νεζηόπιο, 28 – 03 – 2017  

      

       Απ. Ππωη :  Φ.23 / 125 

Σαρ.  Γ/λζε :  Νεζηόξην, Σ.Κ. 52051 

Πιεξνθνξίεο : Φσηεηλή Κνύδαξε 

e-mail: mail@gym-nestor.kas.sch.gr 

Σειέθσλν-fax: 2467031071 

 ΠΡΟ : ΔΔΕ Καζηοπιάρ 

 

ΚΟΙΝ.: Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού 

 

Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιωηικών γπαθείων για 

ππαγμαηοποίηζη ζσολικήρ εκδπομήρ» 

 

σεη:  Τπνπξγηθή Απόθαζε 33120/ΓΓ4/2017 - ΦΔΚ 681/Β/6-3-2017. 

Δθδξνκέο - Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Γεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ 

ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο. 

 

 

Παξαθαινύκε όζα ηαμηδησηηθά γξαθεία επηζπκνύλ λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ, λα 

ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή ησλ ηάμεσλ Α’, Β’ θαη Γ’ Γπκλαζίνπ 

ηνπ ζρνιείνπ καο ζηε Θεζζαινλίθε (Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή). 

 

Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη θιεηζηή (ζθξαγηζκέλε) ζην ρνιείν έσο ηελ Σξίηε 04 

Απξηιίνπ 2017, 12:00κ.κ. 

 

Με θάζε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο θαη 

Τπεύζπλε Γήισζε όηη δηαζέηεη βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ,  ε  νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

        

1 ΥΟΛΔΙΟ Γπκλάζην Νεζηνξίνπ 

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ  -  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΗ 

Θεζζαινλίθε (Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή 

ρνιή) 12 Μαΐνπ 2017 

Αλαρώξεζε 8:00 – Δπηζηξνθή 21:00 

3 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜ. 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ (καζεηέο / θαζεγεηέο) 
 22 καζεηέο 

 3 ζπλνδνί θαζεγεηέο 

4 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α – ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Λεσθνξείν 

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

(κνλόθιηλα/δίθιηλα/ηξίθιηλα-πξσηλό ή 

εκηδηαηξνθή) 

 ΟΥΙ 
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6 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (πξόγξακκα,  

παξαθνινύζεζε εθδειώζεσλ, επίζθεςε 

ρώξσλ, γεύκαηα, θηι.) 

ΝΑΙ 

7 ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ (κόλν εάλ πξόθεηηαη γηα 

πνιπήκεξε εθδξνκή) 

ΟΥΙ 

8 ΠΡΟΘΔΣΗ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΑΛΤΦΗ ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Η΄ ΑΘΔΝΔΙΑ (ε 

πεξίπησζε πνπ  ην ζρνιείν επηζπκεί ηελ 

πξόβιεςε ηεο επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ζε 

καζεηή, αλ γηα απνδεδεηγκέλνπο ιόγνπο 

αλσηέξαο βίαο ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο καηαησζεί 

ε ζπκκεηνρή ηνπ, ηόηε ζα πξέπεη λα δεηεζεί 

ξεηά θαη λα πξνβιεθζεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

απαίηεζε, ζηελ πξόζζεηε πξναηξεηηθή 

αζθάιεηα). 

ΝΑΙ 

ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ε 

ζπκκεηνρή καζεηή ή καζεηώλ ιόγσ 

απνδεδεηγκέλεο αλώηεξεο βίαο ή 

αηθλίδηαο αζζέλεηαο, πξνβιέπεηαη ε 

επηζηξνθή ησλ αλαινγνύλησλ ρξεκάησλ 

9 ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ ΣΑΞΙΓΙΟΤ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ (ζπκπεξ. 

ΦΠΑ) 

ΝΑΙ  

 

Δπίζεο θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ζαο παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππόςε ζαο θαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ λα γίλνληαη κε θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν, πνπ λα πιεξνί 

ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Με ηελ πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεηε εηδηθό ζήκα 

θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ θαζώο θαη ν Αξηζκόο Αζθαιηζηεξίνπ 

πκβνιαίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο. 

 Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ.  

 

Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί, ζα ελεκεξσζεί κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 

 

                                                                                                                       

           Η Γηεπζύληξηα 

 

Φσηεηλή M. Κνύδαξε 

       ΠΔ06 Αγγιηθήο Φηινινγίαο 
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