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Προκήρυξη  εκδήλωςησ  ενδιαφζροντοσ με κλειςτζσ προςφορζσ 
για  τη  διοργάνωςη ημερήςιασ εκδρομήσ ςτη Θάςο 

(μετακίνηςη με λεωφορεία ςτην Κεραμωτή) 
 

Ο Γιεςθςνηήρ ηος 6ος Γςμναζίος Γπάμαρ πποκηπύζζει ηην εκδήλωζη ενδιαθέπονηορ με 
κλειζηέρ πποζθοπέρ (ζύμθωνα με ηην Τ.Α. 20883/ΓΔ4/12-2-2022) για ηη διοπγάνωζη ημεπήζιαρ 
εκδπομήρ ζηην Θάζο (μεηακίνηζη με λεωθοπεία μέσπι Κεπαμωηή και επιζηποθή ζηην Γπάμα). 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
►Πποοπιζμόρ εκδπομήρ: Κεπαμωηή 
►Ημέπα Ανασώπηζηρ εκδπομήρ: Παπαζκεςή 13 Μαΐος 2022  08:00 
►Ημέπα Επιζηποθήρ εκδπομήρ : Παπαζκεςή 13 Μαΐος 2022 19:00 (άθιξη ζηο σολείο) 
►Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων μαθηηών: 189 
►Απιθμόρ Λεωθοπείων: ηέζζεπα (4) 
►Απιθμόρ ζςνοδών καθηγηηών: ένηεκα (11) έωρ δεκαηπείρ (13) 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΟΡΑ  
►Μεηαθοπικό μέζον:  Σοςπιζηικα λεωθοπεία (ηα οποία θα ππέπει να διαθέηοςν όλερ ηιρ πποβλεπόμενερ 

από ηην κείμενη νομοθεζία πποδιαγπαθέρ - έγγπαθα καηαλληλόηηηαρ οσήμαηορ, επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ 
κ.λπ.), ώζηε να πληπούνηαι οι όποι αζθαλείαρ για ηην μεηακίνηζη μαθηηών και εκπαιδεςηικών 

 Οι μαθηηέρ θα ανασωπήζοςν από ηον σώπο ηος ζσολείος και θα αποβιβαζηούν ζηην 

Κεπαμωηή (Thassos Ferries 10:15). Σα λεωθοπεία θα παπαμείνοςν ζηην Κεπαμωηή για να 

παπαλάβοςν ηοςρ εκδπομείρ ηο απόγεςμα (ανασώπηζη από Λιμένα με ΑΝΔΘ 17:15) 

 ΗΜΕΙΩΗ: καλό είναι ένα (1) λεωθοπείο να είναι εξήνηα (60) θέζεων. 

►ηην πποζθοπά ηοςρ ηα  ηαξιδιωηικά  ππακηοπεία οθείλοςν να ζςμπεπιλάβοςν: 
1. Τπεύθςνη δήλωζη όηι ηο ηαξιδιωηικό ππακηοπείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο 

οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ. 

2. Αζθάλεια  αζηικήρ - επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ. 

3. Σο ζςνολικό κόζηορ ηηρ εκδπομήρ. 

4. Σοςρ γενικούρ όποςρ ζςμμεηοσήρ ζηην εκδπομή. 

5. Ππόζθεηη πποαιπεηική αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηωζη αηςσήμαηορ ή 

αζθένειαρ για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ. 

Κλειζηέρ πποζθοπέρ γίνονηαι δεκηέρ μέσπι και ηην Παπαζκεςή 29 Αππιλίος 
2022 και ώπα 11:00 ζηη Διεύθςνζη ηος σολείος. Δε θα γίνοςν δεκηέρ πποζθοπέρ πος 

θα καηαθθάζοςν μεηά ηην παπαπάνω ημεπομηνία και ώπα. 
 

Γπάμα, 26 / 4 / 2021 

O Γιεςθςνηήρ 

 

Νοςβάκηρ Πέηπορ 


