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ΒΟΛΟ,26 /1 /2023 

Απιθ. Ππωη:  25   

 

ΠΡΟ: ΓΓΔ Μαγνηζίαρ   

 Κοινοποίζη: Σοςπιζηικά 

Γπαθεία    

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ:         Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για πολςήμεπη  εκπαιδεςηική  εκδπομή                                

                       ζηην Ιηαλία. 

 

         

ε εθαξκνγή ηεο ππ’αξηζκφλ 20883/ΓΓ4/2020 Τ.Α. ην  6
ν
 Γπκλάζην Βφινπ δηελεξγεί πξνθήξπμε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηνξγάλσζε πνιπήκεξεο  εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο  ζηελ Ιηαιία, 

απφ 23/4/2023 εσο 30/4/2023. 
 

Γιάπκεια:  ΚΤΡΙΑΚΉ   23/4/2023
 
 εσο   ΚΤΡΙΑΚΗ  30/4/2023. 

Πποοπιζμοί : 1
ε
 κέξα: Αλαρψξεζε απφ ην ζρνιείν , Μεηέσξα, Γηάλλελα, Ηγνπκελίηζα   

(11:59 απφπινπο). 

                      2
ε
 κέξα : Δλ πισ- Μπάξη- Μαηέξα- Σάξαληαο- Λέηζε- Διιελφθσλα ρσξηά. 

                     3
ε
κέξα: Διιελφθσλα ρσξηά. 

                     4
ε
 κέξα: Διιελφθσλα ρσξηά- Αικπεξνκπέιιν- αξραία Πνζεηδσλία- αιέξλν. 

                     5
ε
 κέξα: αιέξλν- Πνκπεία- Νάπνιε- Ρψκε. 

                     6
ε
 κέξα: Ρψκε. 

                     7
ε
 κέξα:  Ρψκε- Μπάξη- ελ πισ 

                     8
ε
 κέξα: Ηγνπκελίηζα- Μέηζνβν- επηζηξνθή ζην ζρνιείν (ην κεζεκέξη). 

Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 28 καζεηέο ( 15 αγφξηα θαη 13 θνξίηζηα) θαη 3 

θαζεγεηέο (αξρεγφο & 2 ζπλνδoί). 

Ξελνδνρεία: Ξελνδνρεία 4*κε πξστλφ -  εκηδηαηξνθή  ηξίθιηλα- ηεηξάθιηλα  δσκάηηα  γηα ηνπο 

καζεηέο θαη 1 ηξίθιηλν γηα ηηο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γιανςσηεπεύζειρ: 

-24&25/4  Corigliano d’ Otranto Masseria Sant Angelo 

 ή Lecce  (Tiziano).  

-26/4/  αλέπνο 

-27&28/4  Ρώμη (πεπιοσή Prati ή Termini) 

 

Ωο κεηαθνξηθφ κέζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί πνχικαλ, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί φινπο ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο απφ ηνλ λφκν φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κε άδεηα θπθινθνξίαο θαηά πξνηίκεζε 
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κεηά ην 2000 (ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ην πνχικαλ ζα θαηαηεζνχλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ζην ζρνιείν) .  

Λοιπέρ πποδιαγπαθέρ ζςμπεπιλαμβανόμενερ ζηην πποζθοπά:  

Α). Αξρεγφ γηα φιεο ηηο κέξεο. 

 Β).Τπνρξεσηηθή αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο ηνπ Πξαθηνξείνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη πξφζζεηε αζθάιεηα πνπ θαιχπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

Γ). 23/4/23 Ηγνπκελίηζα –Μπάξη  και 29/4/23  Μπάξη- Ηγνπκελίηζα σωπίρ καμπίνα. 

 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη θαη θσηνηππία ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαμηδησηηθνχ 

πξαθηνξείνπ απφ ηνλ ΔΟΣ θαη ηεο Αζθαιηζηηθήο ηνπ θάιπςεο. 

 

Παξαθαινχληαη ηα Σνπξηζηηθά Γξαθεία, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη 

ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο εθδξνκήο, λα απνζηείινπλ θιεηζηή πξνζθνξά ζην 

ζρνιείν. 

 

Η επηινγή ηνπ πξαθηνξείνπ ζα γίλεη απφ πεληακειή επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα ζπλεθηηκεζνχλ: 

1. Η πξνζθεξφκελε ηηκή 

2. Οη πξνζθεξφκελεο  ππεξεζίεο 

 

 

Καηάθεζη ΜΟΝΟ  ΚΛΔΙΣΩΝ  πποζθοπών μέσπι  Tπίηη  31/1/2023, ώπα 12:30μ.μ ζηο 

ζσολείο, 6
ο
 Γςμνάζιο Βόλος. 

    

 

                                                                                                              Η αν.  Γιεςθύνηπια 

 

    Κούκιος  Γήμηηπα 
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