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ΚΟΖΑΝΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
 
 
 
 
 
 

 
Θέμα: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην μεηαθορά 

καθηγηηών-μαθηηών ζηη ΔΘΑΔΥΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ». 

 

Σν 5ν Γπκλάζην Κνδάλεο, ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθνύ πεξηβαιινληηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πξνγξακκαηίδεη επίζθεςε - κεηαθίλεζε ζηε  ΔΘΑΔΥΜΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ  κε ηελ Β’ ηάμε θαηά ηελ εκέξα  Τρίηη 5-4-2016 

Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη: 

1.  8.45 π.κ. ,αλαρώξεζε από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε πξννξηζκό ην 

ρώξν κεηαθόξησζεο ζηελ πεξηνρή « Νηάεκεξνο » ηεο  Κνδάλεο. 

 2. Αθνινπζεί κεηαθίλεζε ζην ΥΤΣΑ – πεξηνρή Νόηην Πεδίν θνληά ζην 

ρσξηό Άγηνο Γεκήηξηνο.  

3.  12.30 κ.κ. - 13.00 κ.κ. αλαρώξεζε θαη επηζηξνθή ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Οη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επίζθεςε είλαη είθνζη (20)  θαη 

δπν(2) ζπλνδνί θαζεγεηέο . 

Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα. Καινύληαη νη 

ελδηαθεξόκελνη γηα ηε κεηαθνξά  ησλ θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ, λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην γξαθείν ηεο δηεύζπλζεο ηνπ 

ρνιείνπ κέρξη ηε Δεσηέρα 7 Μαρηίοσ 2016 ζηις 12:00. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Κόζηνο ιεσθνξείνπ γηα ηε κεηαθίλεζε – κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη 

ησλ θαζεγεηώλ. 
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2. Κόζηνο πξόζζεηεο αζθάιηζεο πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο όισλ ησλ εθδξνκέσλ. 

3. Τπεύζπλε δήισζε γξαθείνπ, όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο θαη 

Αζθάιηζε Δπζύλεο δηνξγαλσηή. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

θαη απαηηήζεηο: 

1. Αλαθνξά θόζηνπο αλά καζεηή. 

2. Σν πξαθηνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξν νδεγό θαη ην  ιεσθνξείν λα 

πιεξεί  ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ), λα 

είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ρνιείνπ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο επίζθεςεο. 

3. Άξηζηε ζπλεξγαζία ζπλνδώλ-νδεγνύ (νδεγόο  θαη ιεσθνξείν λα 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ). 

4. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή 

δηεπθξίληζε όπσο θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο 

αηηίαο  ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

 

 Η διεσθύνηρια 

 

 

 

 Μπαλαμπανίδοσ Ζαθείρα 
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