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Σαχ.Δ/νση:Π.ταδίου 1, Κρόκος 50010 

Σηλ –Fax:  2461063400 

e-mail: mail@gym-krokou.koz.sch.gr 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΘΑ ΣΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΘΗΗ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΕΠΘΚΕΨΗ ΣΟ 1ο και 2ο  ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗ» 

Σν Γπκλάζην  Κξόθνπ θαη ην Γπκλαζηαθό   παξάξηεκα Άλσ Κώκεο  νξγαλώλεη   δηδαθηηθή    

επίζθεςε ζην 1ν θαη 2ν ΕΠΑΛ Κνδάλεο  ηελ Σεηάρηη  2/5/2018  θαη   θαιεί κε βάζε ηελ 

εγθύθιην 129287/Γ2/2-12-2011(B΄2769)  ηνπο  ελδηαθεξόκελνπο (ηνπξηζηηθά-ηαμηδησηηθά  

γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ  λα  ζπκκεηέρνπλ  ζηελ  δηαδηθαζία επηινγήο, λα  ππνβάιινπλ  ηελ  

πξνζθνξά  ηνπο  ζε ζθξαγηζκέλν  θάθειιν   (δεν θα  γίνοσν  δεκηές προζθορές 

εκπρόθεζμες προζθορές  ή ασηές ποσ  θα  έτοσν ζηαλεί   μέζω  mail ή fax ) κέρξη  ηελ 

Δεπηέξα  30 Απξηιίνπ  2018  ώξα 12:00 κ.κ.  ζην  γξαθείν ηνπ Δηεπζπληή  ηνπ Γπκλαζίνπ 

Κξόθνπ. Οη  πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηνπ  Δηεπζπληή  ηελ  ίδηα κέξα  ζηηο 12:15 

κ.κ. παξνπζία  όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Οη  πξνζθνξέο  ζα πξέπεη  λα  γίλνπλ  ζύκθσλα  κε  ηα παξαθάησ θξηηήξηα  θαη 

απαηηήζεηο: 

1. Πξννξηζκόο:  1ν ΕΠΑΛ Κνδάλεο -2ν ΕΠΑΛ  Κνδάλεο  

2. Μεηαθνξηθό  κέζν :Οδηθή κεηαθίλεζε  κε  ιεσθνξείν 

3. Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ :44  καζεηέο  θαη  4  ζπλνδνί  εθπαηδεπηηθνί    

4. Ηκεξνκελία  πξαγκαηνπνίεζεο  επίζθεςεο   : Σεηάξηε 2/5/2018 . 

5. Η  κεηαθίλεζε  λα  πξαγκαηνπνηεζεί κε έλα ιεσθνξείν θιηκαηηδόκελν  κε όιεο  ηηο  

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.Σν  πξαθηνξείν  πξέπεη  λα δηαζέηεη  έμπειρο  οδηγό  

θαη   λεωθορείο ηο οποίο να πληροί  ηις  απαραίηηηες  προδιαγραθές  και να  

είναι  καηάλληλο για  ηην  μεηαθορά  μαθηηών  ζύκθσλα  κε  ηελ θείκελε  

δηαδηθαζία (δειηίν θαηαιιειόηεηαο , ΚΣΕΟ, δώλεο αζθαιείαο θ.ι.π.), λα είλαη  δε 
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ζηελ απνθιεηζηηθή  δηάζεζε ηνπ  ζρνιείνπ θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο  εθδξνκήο  

όπσο  απηή  έρεη πξνγξακκαηηζηεί  από  ηελ  νκάδα  ησλ  εθπαηδεπηηθώλ  πνπ  

πινπνηνύλ  ηελ δηδαθηηθή επίζθεςε .  

6. Ώξα  αλαρώξεζεο : 8:15 π.κ.  από Γπκλαζηαθό Παξάξηεκα Άλσ Κώκεο θαη  ώξα  

8:30   π.κ. από ην Γπκλάζην  Κξόθνπ θαη ώξα  επηζηξνθήο  2:00 κ.κ. ζην Γπκλάζην 

Κξόθνπ  θαη  2:10  κ.κ. ζην Γπκλαζηαθό Παξάξηεκα Άλσ Κώκεο . 

Σν  πξόγξακκα  κπνξεί  λα  ηξνπνπνηεζεί – πξνζαξκνζηεί  αλάινγα    κε  ηηο  αλάγθεο  

ηεο  δηδαθηηθήο   επίζθεςεο   από  ηνπο  ζπλνδνύο  θαζεγεηέο . 

7. Να  ππάξρεη  αζθάιεηα  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο  πεξίζαιςεο  καζεηώλ  θαη  

θαζεγεηώλ  θαη  λα  παξαδνζεί  ζπκβόιαην αζηηθήο  επζύλεο   ηνπ  Σνπξηζηηθνύ  

Γξαθείνπ. 

 Μαδί  κε  ηελ  πξνζθνξά  θάζε  ηνπξηζηηθό  γξαθείν  ζα  πξέπεη  λα  

θαηαζέζεη  θαη Τπεύζπλε δήισζε  γηα  ηελ  ύπαξμε  εηδηθνύ ζήκαηνο  

ιεηηνπξγίαο  ζε ηζρύ 

 Πξόζζεηε αζθάιεηα γηα θάιπςε  εμόδσλ  ζε πεξίπησζε  αηπρήκαηνο  ή 

αζζέλεηαο. 

 

8. Ο  δηαγσληζκόο  ζα   είλαη  κεηνδνηηθόο  κε πνηνηηθά  θξηηήξηα επηινγήο 

9. Σν  ζρνιείν  δηαηεξεί  ην δηθαίσκα  αθύξσζεο  ηεο εθδξνκήο, ιόγσ  κε 

ζπκπιήξσζεο  ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνύ  καζεηώλ ή άιιεο  ζνβαξήο  αηηίαο,  

ρσξίο απνδεκίσζε  ζην  ηνπξηζηηθό γξαθείν . 

10. Η Αμηνιόγεζε  ηεο πιένλ  πξνζθέξνπζαο  πξνζθνξάο, ζα  γίλεη  από πεληακειή 

επηηξνπή  απνηεινύκελε  από ηνλ Δηεπζπληή  ηνπ ρνιείνπ, δύν  ζπλνδνύο  

θαζεγεηέο, θαη εθπξόζσπν ησλ γνλέσλ-θεδεκόλσλ θαη  καζεηώλ 

 

                                                             

 

Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

        ΠΑΠΑΚΩΣΑ  ΑΓΝΗ 


