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Τν Γπκλάζην  Κξόθνπ  νξγαλώλεη  εθπαηδεπηηθή επίζθεςε  ζηελ Έδεζζα   ζηηο   7 

Μαξηίνπ 2016  ζηα  πιαίζηα  πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκαηνο  πνπ εθπνλεί ην  ζρνιηθό  έηνο 

2015-2016 θαη θαιεί  ηνπο  ελδηαθεξόκελνπο (ηνπξηζηηθά-ηαμηδησηηθά  γξαθεία), πνπ 

επηζπκνύλ  λα  ζπκκεηέρνπλ  ζηελ  δηαδηθαζία επηινγήο, λα  ππνβάιινπλ  ηελ  πξνζθνξά  

ηνπο  ζε ζθραγιζμένο  θάκελλο κέρξη  ηελ Παξαζθεπή   19  Φεβξνπαξίνπ  2016 θαη  ώξα 

12:00  κ..κ.   αθξηβώο, ζην  γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή  ηνπ Γπκλαζίνπ Κξόθνπ. Οη  πξνζθνξέο 

ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηνπ  Γηεπζπληή  ηελ  ίδηα κέξα  ζηηο 12:10 κ.κ. παξνπζία  όισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

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

απαηηήζεηο: 

 Πξόγξακκα  επίζθεςεο: 

 Υδξνειεθηξηθό  εξγνζηάζην Άγξα 

 Υγξνβηόηνπνο Άγξαο-Βξπηηώλ-Νεζίνπ 

 ΚΠΔ Έδεζζαο 

 Λνπηξά Πόδαξ 

 Γεσπάξθν θαηαξαθηώλ Έδεζζαο 

 Υπαίζξην  πάξθν λεξνύ Έδεζζαο 

 Ηκεξνκελία: Γεπηέξα  7 Μαξηίνπ  2016 

                        ΠΡΟ: 

ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ 
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 Αλαρώξεζε  :7:45 π.κ. 

 Δπηζηξνθή : 7:00  κ.κ 

 Σπλνιηθά άηνκα : 42  θαη 6 ζπλνδνί 

 Τελ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α. 

 Ο  δηαγσληζκόο  ζα   είλαη  κεηνδνηηθόο  κε νηθνλνκηθά  θξηηήξηα. 

 Η Αμηνιόγεζε  ηεο πιένλ  πξνζθέξνπζαο  πξνζθνξάο, ζα  γίλεη  από πεληακειή 

επηηξνπή  απνηεινύκελε  από ηνλ Γηεπζπληή  ηνπ Σρνιείνπ, δύν  ζπλνδνύο  

θαζεγεηέο, θαη από έλαλ εθπξόζσπν ησλ γνλέσλ-θεδεκόλσλ θαη  καζεηώλ 

 Τν  ζρνιείν  δηαηεξεί  ην δηθαίσκα  αθύξσζεο  ηεο εθδξνκήο, ιόγσ  κε 

ζπκπιήξσζεο  ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνύ  καζεηώλ ή άιιεο  ζνβαξήο  αηηίαο,  

ρσξίο απνδεκίσζε  ζην  ηνπξηζηηθό γξαθείν 

 Τν  πξαθηνξείν  πξέπεη  λα δηαζέηεη  έκπεηξν  νδεγό θαη  ην ιεσθνξείν λα πιεξνί  

ηηο  απαξαίηεηεο  πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα  κε  ηελ θείκελε  δηαδηθαζία (δειηίν 

θαηαιιειόηεηαο , ΚΤΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θ.ι.π.), λα είλαη  δε ζηελ απνθιεηζηηθή  

δηάζεζε ηνπ  ζρνιείνπ θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο  εθδξνκήο 

Γηα  ηελ  κεηαθνξά  ησλ καζεηώλ  θαη  ησλ ζπλνδώλ  θαζεγεηώλ   απαηηείηαη: 

 Έλα ιεσθνξείν θιηκαηηδόκελν  κε όιεο  ηηο  πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 

 Τν  ιεσθνξείν  αιιά  θαη  ν νδεγόο  λα  είλαη ζηελ  δηάζεζε  ηνπ  ζρνιείνπ ζε  όιν  

ην  ρξόλν θαη  ζύκθσλα  κε  ην  πξόγξακκα  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο .  

 Υπνρξεσηηθή Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο ζύκθσλα  κε  ηελ θείκελε λνκνζεζία( 

αξηζκ. αζθαι.ζπκβνιαίνπ) 

 Πξόζζεηε αζθάιεηα γηα θάιπςε  εμόδσλ  ζε πεξίπησζε  αηπρήκαηνο  ή αζζέλεηαο 

 Υπεύζπλε δήισζε  γηα  ηελ  ύπαξμε  εηδηθνύ ζήκαηνο  ιεηηνπξγίαο  ζε ηζρύ 

 

Παρακαλούνηαι  οι  εκπρόζφποι  ηφν ενδιαθερομένφν να  λάβοσν σπ’όυιν  

ηοσς  όηι  δεκηές  θα  γίνοσν  προζθορές  ποσ  έτοσν  καηαηεθεί  ζηο  γραθείο 

ηοσ  διεσθσνηή  ηοσ Γσμναζίοσ  Κρόκοσ ακριβώς  μέτρι  ηις  12:00 μ.μ    ηης 

Παραζκεσής   19 Φεβροσαρίοσ 2016.                                                         
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