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Π ρ ό ς κ λ θ ς θ  ε κ δ ι λ ω ς θ σ  ε ν δ ι α φ ζ ρ ο ν τ ο σ  

Σα τμιματα Γενικισ Παιδείασ τθσ B΄ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου Άργουσ Ορεςτικοφ κα πραγματοποιιςουν 

θμεριςια εκπαιδευτικι  εκδρομι ςτθ Θεςςαλονίκθ,  ςτον Άγιο Δθμιτριο και ςτο Βυηαντινό Μουςείο    ςτο  

πλαίςιο του  μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ  και των Θρθςκευτικών   ςτισ   03/12/2019.   

Μετάβαςθ και επιςτροφι οδικώσ Άργοσ Ορεςτικό – Θεςςαλονίκθ  – Άργοσ Ορεςτικό.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ μακθτών που κα ςυμμετάςχουν  80. Αρικμόσ ςυνοδών 5. 

Προςφορζσ ταξιδιωτικών γραφείων κα γίνονται δεκτζσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τα επιςυναπτόμενα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ μορφι, και όχι με τθλεομοιοτυπία ι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου μζχρι 07/11/2019 ώρα 12:00 το μεςθμζρι, ςτθ Διεφκυνςθ ΓΕΛ.  ΑΡΓΟΤ ΟΡΕΣΙΚΟΤ Π. Μελά 2, 

Σ.Κ. 52200, ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ. 

΄Ανοιγμα προςφορών 08/11/2019 και ώρα 13:00 π.μ ςτο γραφείο του Δ/ντι του ςχολείου. 

τισ προςφορζσ των ταξιδιωτικών γραφείων πρζπει να αναγράφονται: 

1. Σο μεταφορικό μζςο και τυχόν πρόςκετεσ  προδιαγραφζσ (ζμπειροσ οδθγόσ, ποφλμαν πολυτελείασ, 

κλπ.) 

2. Λοιπζσ υπθρεςίεσ (παρακολοφκθςθ εκδθλώςεων ςφμφωνα με τα παραπάνω). 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599 ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ 

4. Τποχρεωτικι αςφάλιςθ αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 

5. Αςφάλιςθ που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ (επιςτροφι χρθμάτων ςε 

μακθτι ςε περίπτωςθ που για αποδεδειγμζνουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι αιφνίδιασ αςκζνειασ 

ματαιωκεί θ ςυμμετοχι του) 

6. Φ.Π.Α. εκδρομισ 

7. Σελικι ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ και επιβάρυνςθ ανά μακθτι 
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8. Οι μετακινιςεισ των μακθτών να γίνονται με λεωφορεία που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ 

μετακίνθςθσ των μακθτών, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  

9. Παρεχόμενθ δωρεάν ςυμμετοχι μακθτών (αρικμό μακθτών). 

 

 

Ο Διευκυντισ 
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