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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ  ΣΑ  

ΠΛΑΙΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ  ΕΠΙΚΕΨΗ  ΣΟ  ΚΠΕ  ΦΙΛΙΑΣΩΝ» 

Τν Γπκλάζην  Κξόθνπ θαη  ην Γπκλαζηαθό Παξάξηεκα Άλσ Κώκεο νξγαλώλνπλ δηήκεξε  εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε  ζην  ΚΠΔ Φηιηαηώλ  κε  έδξα  ηηο Φηιηάηεο  Ηγνπκελίηζαο  ζηηο   11-12 Απξηιίνπ  2016  ζηα  πιαίζηα  

πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο  πνπ εθπνλνύλ θαη θαιεί  ηνπο  ελδηαθεξόκελνπο (ηνπξηζηηθά-ηαμηδησηηθά  

γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ  λα  ζπκκεηέρνπλ  ζηε  δηαδηθαζία επηινγήο, λα  ππνβάιινπλ  ηελ  πξνζθνξά  ηνπο  

ζε ζθξαγηζκέλν  θάθειιν κέρξη  ηελ Πέκπηε   17   Μαξηίνπ   2016 θαη  ώξα 11:00  π.κ.   ακπιβώρ, ζην  γξαθείν 

ηνπ δηεπζπληή  ηνπ Γπκλαζίνπ Κξόθνπ. Οη  πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηνπ  δηεπζπληή  ηελ  ίδηα κέξα  

ζηηο 11:10 π.κ. παξνπζία  όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

  

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

 Η  πξνζθνξά   ζα  πξέπεη  λα πεξηιακβάλεη  ηε κεηαθνξά   ησλ καζεηώλ   θαη  ησλ  ζπλνδώλ  

εθπαηδεπηηθώλ   από  ην  Γπκλάζην  Κξόθνπ  πξνο  ην  ΚΠΔ  Φηιηαηώλ, ηε  κεηαθίλεζε  ηνπο  πξνο  

θαη  από  ην  πεδίν  δξάζεο    ζην  νπνίν  ζα  πξαγκαηνπνηήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο  θαη  ηηο  δύν  

εκέξεο,   θαζώο  θαη  ηελ  επηζηξνθή  καζεηώλ  θαη  ζπλνδώλ  θαζεγεηώλ  από  ην ΚΠΔ  Φηιαηώλ  

πξνο  ην  ζρνιείν. 

 Ηκέξεο  αλαρώξεζεο θαη  επηζηξνθήο  αληίζηνηρα  νξίδνληαη νη Γεπηέξα  11 Απξηιίνπ  2016  θαη  

Τξίηε 12  Απξηιίνπ  2016   

 Σπλνιηθά  ζα  ζπκκεηάζρνπλ  42  καζεηέο  θαη 4 ζπλνδνί  θαζεγεηέο 

 Τν  πξόγξακκα  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο είλαη  ην  αθόινπζν: 

      Αλαρώξεζε  από  ην Γπκλάζην  Κξόθνπ θαη  Γπκλαζηαθό  παξάξηεκα Άλσ  Κώκεο   ηε Γεπηέξα 

11 Απξηιίνπ  2016  ζηηο 8:00 π.κ.   

      Άθημε  ζην  ΚΠΔ  Φηιηαηώλ  ζηηο  11:00  π.κ.  
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 Γηα  ηηο  δύν  κέξεο ην  ζρνιείν  ζα   αθνινπζήζεη   ην  πξόγξακκα  ηνπ  ΚΠΔ  Φηιηαηώλ  κε   

εξγαζίεο  ηόζν  ζηνλ  ρώξν  ηνπ  ΚΠΔ  όζν  θαη ζην πεδίν  πνπ απέρεη πεξίπνπ  40  ρικ. από  ην 

ΚΠΔ. 

 Αλαρώξεζε  από  ην  ΚΠΔ   ηελ Τξίηε  12 Απξηιίνπ 2016  θαη  ώξα  6:00 κ.κ. 

 Άθημε  ζηνλ  Κξόθν  ππνινγίδεηαη  γύξσ  ζηηο  10:00 κ.κ. 

 Σηε ζπλνιηθή ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη  θαη ηπρόλ θξαηήζεηο θαη Φ.Π.Α. 

 Ο  δηαγσληζκόο  ζα   είλαη  κεηνδνηηθόο. 

 Η αμηνιόγεζε  ηεο πιένλ  ζπκθέξνπζαο  πξνζθνξάο, ζα  γίλεη  από επηηξνπή  απνηεινύκελε  από 

ηνλ δηεπζπληή  ηνπ  Γπκλαζίνπ Κξόθνπ, δύν  ζπλνδνύο  θαζεγεηέο, εθπξόζσπν ησλ γνλέσλ- 

θεδεκόλσλ θαη  ησλ 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  λνκνζεζία (δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΔΟ, δώλεο 

αζθαιείαο θ.ι.π.), θαη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή  δηάζεζε ηνπ  ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο  

εθδξνκήο 

Γηα  ηε κεηαθνξά  ησλ καζεηώλ  θαη  ησλ ζπλνδώλ  θαζεγεηώλ   απαηηείηαη: 

 Έλα ιεσθνξείν θιηκαηηδόκελν  κε όιεο  ηηο  πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. 

 Γσξεάλ  κεηαθίλεζε θαη πξόζζεηε  αζθάιηζε  ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

 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. 

 Αζθάιεηα  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο  πεξίζαιςεο  καζεηώλ  θαη  θαζεγεηώλ. 

 Τν  ιεσθνξείν   ζα  πξέπεη  λα  είλαη  ζηελ απνθιεηζηηθή   δηάζεζε  ηνπ  ζρνιείνπ  θαζ’νιε   ηε  

δηάξθεηα  ηεο  πεξηβαιινληηθήο  επίζθεςεο  κε  απνθιεηζηηθό  ζθνπό  ηελ  πινπνίεζε  νιόθιεξνπ  

ηνπ  πξνγξάκκαηνο   ηεο  εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο,  όπσο  απηή  έρεη  δηακνξθσζεί  από  ην  ΚΠΔ  

Φηιηαηώλ    θαη ην  ζρνιείν. 

Επιζημαίνεηαι  όηι  ηα  έξοδα  διαμονήρ  και  διαηποθήρ  ηος  οδηγού  βαπύνοςν  ηο  ηαξιδιωηικό  

γπαθείο,  καθώρ  ηο ΚΠΕ Φιλιαηών  καλύπηει  μόνο  ηα  έξοδα  διαμονήρ  ηων  μαθηηών  και  ηων  

ζςνοδών  καθηγηηών 
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