
  

  

Βόλοσ 05-05-2022 
Αρικμ. Πρωτ.: 174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ. ΘΕΑΛΙΑ 

Δ/ΝΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΜΑΓΝΗΙΑ ΠΡΟ : Σουριςτικά Γραφεία 

        7ο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΟΛΟΤ 
        Χείρωνοσ 53 Τ.Κ. 38333 

Τθλ.-FAX: 24210 46390 

Κοινοποίηςη: Δ.Δ.Ε. Μαγνηςίασ 

E-Mail: mail@7gym-volou.mag.sch.gr 

      https://blogs.sch.gr/7gymvolo/ 

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για μονοήμερη εκπαιδευτική 
εκδρομή του 7ου Γυμναςίου Βόλου , ςτα πλαίςια του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ, ςτα  Μετζωρα και ςτα Σρίκαλα». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.20883/ΓΓ4 ΥΑ (ΦΔΚ 456/τ.Β/13-02-2020) ΚΑΙ 

5 5234/Γ1α/Γ.Π.οικ (ΦΔΚ 4187/10-9-21). 

Διάρκεια: Τξίηε 17  Μαΐνπ 2022 (1 εκέξα) 

Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 170 καζεηέο θαη 12 θαζεγεηέο (1 αξρεγόο & 11 ζπλνδνί) 

Πρόγραμμα: 

Τρίτη 17/5/2022 

0 8:00 Σπγθέληξσζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη αλαρώξεζε κε ην ιεσθνξείν γηα  

Μεηέσξα. 

9:00 Σηάζε ζε ζηαζκό δηεξρνκέλσλ . 

10:30 Αλαρώξεζε από ηε ζηάζε θαη ζπλέρεηα ηνπ ηαμηδηνύ πξνο Μεηέσξα 

11:00-13:00  Άθημε ζηε κνλή Αγ. Σηεθάλνπ ζηα Μεηέσξα. Δπίζθεςε ζην Μνπζείν 
Φπζηθήο Ιζηνξίαο- Μαληηαξηώλ ζην Καζηξάθη 

 

 

 

 

13:30-15.00 Άφιξθ ςτα Τρίκαλα και επίςκεψθ ςτο Κάςτρο & δια μζςου του 
Βαρουςίου, Μουςείο Τςιτςάνθ, Μουςείο Κλιάφα και Κουρςοφμ Τηαμί , μετάβαςθ 
ςτθν Κεντρικι πλατεία για φαγθτό 
18:00 Αναχϊρθςθ για Βόλο 

20:00 Άθημε ζην Βόιν, ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 
 
 
 



  

 
 

  

Ωο κεηαθνξηθό κέζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ιεσθνξείν, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί όινπο ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο από ην λόκν όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, κε άδεηα θπθινθνξίαο θαηά 

πξνηίκεζε κεηά ην 2000 (ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ην πνύικαλ ζα θαηαηεζνύλ καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ζην ζρνιείν). 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά: 

Α) όιεο ηηο απαηηνύκελεο κε ην ιεσθνξείν κεηαθηλήζεηο 

Β) Υπνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο ηνπ Πξαθηνξείνπ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη πξόζζεηε αζθάιεηα πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο. 

Παξαθαινύληαη ηα Τνπξηζηηθά Γξαθεία, ηα νπνία πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο θαη 

ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο εθδξνκήο, λα απνζηείινπλ θιεηζηή 

πξνζθνξά ζην ζρνιείν. 

Η επηινγή ηνπ πξαθηνξείνπ ζα γίλεη από πεληακειή επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα 

ζπλεθηηκεζνύλ: 

1 

2 

. Η πξνζθεξόκελε ηηκή. 

. Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο. 

Γηεπθξηλίζεηο πξνο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ. 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ πξαθηνξείνπ ζα ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ πξαθηνξείνπ θαη 

ηνπ ζρνιείνπ. Τα ρξήκαηα ζα θαηαηεζνύλ ζε ηξεηο δόζεηο. Η ηειεπηαία δόζε ηνπ ππόινηπνπ 

πνζνύ, 15% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ, ζα θαηαβιεζεί ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή. 

Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο ζην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαη λα 

δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή. 

Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή όινπ ηνπ πνζνύ ηεο 

πξνθαηαβνιήο από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ή ηξνπνπνίεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληώλ 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ ζνβαξήο αηηίαο όπσο εζληθέο εθινγέο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θ.α. 

Οη παξαπάλσ όξνη ππόθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ πθηζηάκελνπ 

λνκηθνύ πιαηζίνπ από ην Υ.Π.Π.Δ.Θ. 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί θαη θσηνηππία ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαμηδησηηθνύ 

πξαθηνξείνπ από ηνλ ΔΟΤ θαη ηεο Αζθαιηζηηθήο ηνπ θάιπςεο. 



  

 

Κατάθεση προσυορών μέχρι Πέμπτη 12-5-2022, ώρα 12:30 στο σχολείο, 7ο Γυμνάσιο 
Βόλου. 
 

Ο Διευκυντισ 

Φαςουράκθσ Περικλισ       
ΠΕ82 
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