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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ  ΣΑ  

ΠΛΑΙΙΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ  ΕΠΙΚΕΨΗ  ΣΗΝ  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 

Σν  Γπκλαζηαθό Παξάξηεκα Άλσ Κώκεο  ηνπ  Γπκλαζίνπ  Κξόθνπ   νξγαλώλεη   εκεξήζηα   εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε  ζηελ  Θεζζαινλίθε  ζηηο   21 Απξηιίνπ  2016  θαη θαιεί  ηνπο  ελδηαθεξόκελνπο (ηνπξηζηηθά-

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

πξνζθνξά  ηνπο  ζε ζθξαγηζκέλν  θάθειιν κέρξη  ηελ   Παξαζθεπή   1/4/2016   ζηηο  10 π.κ.   ακριβώς, ζην  

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

ίδηα κέξα  ζηηο 10:10 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  Γπκλαζηαθό  Παξάξηεκα  Άλσ  Κώκεο   πξνο  ηελ  Θεζζαινλίθε   θαη  ηελ  

επηζηξνθή  ηνπο  ζην  ζρνιείν  ζύκθσλα  κε  ην  πξόγξακκα  ηεο  επίζθεςεο  πνπ  ζα  

απνθαζηζηεί   από  ην  ζύιινγν  δηδαζθόλησλ  .. 

 Ηκέξα  αλαρώξεζεο θαη  επηζηξνθήο   νξίδεηαη   ε   Πέκπηε 21 Απξηιίνπ  2016   

 πλνιηθά  ζα  ζπκκεηάζρνπλ  41  καζεηέο  θαη 5 ζπλνδνί  θαζεγεηέο 

 Σν  πξόγξακκα  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο είλαη  ην  αθόινπζν: 

      Αλαρώξεζε  από  ην   Γπκλαζηαθό  παξάξηεκα Άλσ  Κώκεο   ηελ  Πέκπηε   ζηηο  8:00 π.κ.  

      Άθημε  ζηελ  Θεζζαινλίθε  ζηηο 10:30 π.κ. 

     Δπίζθεςε  θαη  μελάγεζε    ζηα  Βπδαληηλά   κλεκεία : α. Αγ. Γεκεηξίνπ  β. Αγ. νθίαο.  γ. 

Ρνηόληα  δ. Μνλή  Βιαηάδσλ  θαζώο  θαη ζην . Ικαξέη Σδακί   θαη  ζηνλ  Λεπθό  Πύξγν 
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 Δπηζηξνθή   ζην  ζρνιείν  ζηηο   10:00  κ.κ. 

 ηε 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. 

 Σν  ζρνιείν  δηαηεξεί  ην δηθαίσκα  αθύξσζεο  ηεο εθδξνκήο, ιόγσ  κε ζπκπιήξσζεο  ηνπ 

απαξαίηεηνπ αξηζκνύ  καζεηώλ ή άιιεο  ζνβαξήο  αηηίαο,  ρσξίο απνδεκίσζε  ζην  ηνπξηζηηθό 

γξαθείν 

 Σν  πξαθηνξείν  πξέπεη  λα δηαζέηεη  έκπεηξν  νδεγό θαη  ην ιεσθνξείν λα πιεξνί  ηηο  απαξαίηεηεο  

πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα  κε  ηελ θείκελε  λνκνζεζία (δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, 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. 

 Τπεύζπλε δήισζε  γηα  ηελ  ύπαξμε  εηδηθνύ ζήκαηνο  ιεηηνπξγίαο  ζε ηζρύ. 

 Αζθάιεηα  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο  πεξίζαιςεο  καζεηώλ  θαη  θαζεγεηώλ. 

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

δηάξθεηα  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο  κε  απνθιεηζηηθό  ζθνπό  ηελ  πινπνίεζε  νιόθιεξνπ  ηνπ  

πξνγξάκκαηνο   ,  όπσο  απηό  έρεη  δηακνξθσζεί  από  ην  ζύιινγν  δηδαζθόλησλ. 
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