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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για διεξαγωγή Εκπαιδευτικήσ Επίςκεψησ ςτo Χ.Κ. Πιςοδερίου 

 

       Το 2ο Γυμνάςιο Κοηάνθσ διοργανϊνει ςτισ 3/3/2020, θμζρα Τρίτθ, εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτo 
Πιςοδζρι Φλϊρινασ, για τθ B’ τάξθ και καλεί με βάςθ τθν υπϋαρικμ.20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α., τουσ 
ενδιαφερόμενουσ, που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν  προςφορά 
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι την Πζμπτη 27/02/2020, και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο γραφείο του Διευκυντι 
του 2ου Γυμναςίου. Οι προςφορζσ κα πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια και 
απαιτιςεισ: 

1. Προοριςμόσ: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΙΟΔΕΡΙΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 

2. Ημερομθνία αναχϊρθςθσ - επιςτροφισ: Η αναχϊρθςθ από το Σχολείο ζχει προγραμματιςτεί για τθν  

Σρίτη 3/3/2020 και ϊρα  08.00 π.μ. και θ επιςτροφι τθν ίδια θμζρα ςτισ 16.00 μ.μ.  

3. Προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: Β’ Σάξη: 62 από το ςφνολο των 86 μαθητϊν και 4 
εκπαιδευτικοί. 

4. Μεταφορικά μζςα: Οδικι μετακίνθςθ με ζνα (1) ή δφο (2) λεωφορεία, όχι διϊροφο. 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ (ζςνοπηικά): 

08:00 π.μ.:  Αναχϊρθςθ από το ςχολείο 

10:30 π.μ.-13:00:  Άφιξθ ςτο χιονοδρομικό Κζντρο γνωριμία με το άκλθμα του ςκι και εκμάκθςθ για 
όποιον το επικυμεί.                       

13:00 μ.μ.-14:00 μ.μ.: Φαγθτό 

14:00 μ.μ : Αναχϊρθςθ για Κοηάνθ 

16:00 μ.μ. : Άφιξθ ςτο ςχολείο  

 

5. Η προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει τθ μεταφορά των μακθτϊν από τθν Κοηάνθ ςτο 
Χιονοδρομικό Κζντρο Πιςοδερίου και αντιςτρόφωσ. Τα λεωφορεία κα πρζπει να είναι διακζςιμα κακ' 
όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

6. Η μετακίνθςθ των ςυνοδϊν - κακθγθτϊν κα είναι δωρεάν. 

7. Πρόςκετεσ προδιαγραφζσ μζςων μετακίνθςθσ:  

 Το πρακτορείο κα πρζπει να διακζτει κλιματιηόμενα λεωφορεία που να ζχουν τισ απαιτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, (δελτίο καταλλθλότθτασ, ζλεγχοσ ΚΤΕΟ, ηϊνεσ 
αςφαλείασ κλπ.).  

 Να υπάρχει αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν και να 
παραδοκεί ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ του Τουριςτικοφ Γραφείου. 



 Να αναφζρεται η τελική ςυνολική τιμή (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των τυχόν κρατήςεων και 
του ΦΠΑ). 

 Μαηί με τθν προςφορά, κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει και υπεφκυνθ διλωςθ 
ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

 Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν παρουςία όςων ενδιαφερομζνων επικυμοφν να παρευρεκοφν, από 
τθν επιτροπι που ςυςτάκθκε με βάςθ τισ ςχετικζσ Εγκυκλίουσ την Πζμπτη 27/02/2020, και ϊρα 
10:00 π.μ. ςτο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμναςίου.  

 Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε περαιτζρω γραπτι διευκρίνιςθ όπωσ και το 
δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι 
άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ (όπωσ οι δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ), χωρίσ αποηθμίωςθ του Τουριςτικοφ 
Γραφείου. 

 Το ςχολείο κα επιλζξει τθν προςφορά που κα εγγυάται τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ οργάνωςθ 
τθσ εκδρομισ και κα είναι πιο προςιτι ςτθν τιμι. Θα λθφκεί επίςθσ υπόψθ θ παλαιότθτα των 
λεωφορείων. Για το λόγο αυτό ςτθν προςφορά πρζπει να αναφζρεται ο χρόνοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ κακϊσ και οι αρικμοί κυκλοφορίασ των λεωφορείων που κα μασ διακζςετε. 

 
 
                                                                                                         Ο  Διευκυντισ  
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