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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ AIANH »
Το Γυμνάσιο Κρόκου οργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αιανή την Παρασκευή 11
Οκτωβρίου 2019 και καλεί με βάση την εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄681/06.03.17 τους
ενδιαφερόμενους (τουριστικά-ταξιδιωτικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στην
διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελλο (δεν
θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες προσφορές ή αυτές που θα έχουν σταλεί μέσω
mail ή fax ) μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 ώρα 1:00 μ.μ. στο γραφείο της
Διευθύντριας του Γυμνασίου Κρόκου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της
Διευθύντριας την ίδια μέρα στις 1:15 π.μ. παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και
απαιτήσεις:
1. Προορισμός: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
2. Μεταφορικό μέσο :Οδική μετακίνηση με λεωφορείο
3. Αριθμός συμμετεχόντων : 37 μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί
4. Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής :Παρασκευή 11 Οτωβρίου 2019
5. Πρόγραμμα εκπαιδευτικής επίσκεψης:
8:15 π.μ. : Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Κρόκου
9:00 π.μ.: Άφιξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
11:30 π.μ. :Αναχώριση για το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

1:45 μ.μ. : Αναχώριση για το Γυμνάσιο Κρόκου
2:10 μ.μ. άφιξη στο Γυμνάσιο Κρόκου
6. Η μετακίνηση να πραγματοποιηθεί με ένα λεωφορείο 55 θέσεων ,κλιματιζόμενο ,
με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει
έμπειρο οδηγό και λεωφορείο το οποίο να πληροί τις απαραίτητες
προδιαγραφές και να είναι κατάλληλο για την μεταφορά μαθητών
σύμφωνα με την κείμενη διαδικασία (δελτίο καταλληλότητας , ΚΤΕΟ, ζώνες
ασφαλείας κ.λ.π.), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου
καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής όπως αυτή έχει προγραμματιστεί από την
ομάδα των εκπαιδευτικών που υλοποιούν την εκπαιδευτική επίσκεψη . Να
υπάρχει πνεύμα συνεργασίας μεταξύ του οδηγού και των συνοδών
εκπαιδευτικών .
7. Ώρα αναχώρησης : 8:15 π.μ. και ώρα επιστροφής : 2:10 μ.μ.

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί – προσαρμοστεί
ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής επίσκεψης
από τους συνοδούς καθηγητές .
8. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και
καθηγητών και να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού
Γραφείου. Μαζί με την προσφορά κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να
καταθέσει και Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήματος λειτουργίας
σε ισχύ
9. Πρόσθετη ασφάλεια για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
10. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής
11. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη
συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας,
χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΝΗ
ΠΕ02

