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Τν Γπκλάζην  Κξόθνπ θαη ην Γπκλαζηαθό   παξάξηεκα Άλσ Κώκεο  νξγαλώλεη  

εθπαηδεπηηθή   επίζθεςε  ζηελ ιίκλε Πνιπθύηνπ   ζηηο  15  Ματνπ  2017 θαη   θαιεί κε βάζε 

ηελ εγθύθιην 129287/Γ2/2-12-2011(B΄2769)  ηνπο  ελδηαθεξόκελνπο (ηνπξηζηηθά-ηαμηδησηηθά  

γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ  λα  ζπκκεηέρνπλ  ζηελ  δηαδηθαζία επηινγήο, λα  ππνβάιινπλ  ηελ  

πξνζθνξά  ηνπο  ζε ζθξαγηζκέλν  θάθειιν   (δεν θα  γίνοσν  δεκηές προζθορές 

εκπρόθεζμες ή ασηές ποσ  θα  έτοσν ζηαλεί   μέζω  mail ή fax) κέρξη  ηελ  Γεπηέξα  27 

Μαξηίνπ   ώξα 12:00   κ.κ.  ζην  γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή  ηνπ Γπκλαζίνπ Κξόθνπ. Οη  

πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηνπ  Γηεπζπληή  ηελ  ίδηα κέξα  ζηηο 12:15 κ.κ. 

παξνπζία  όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

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

απαηηήζεηο: 

 Πξννξηζκόο: Λίκλε  Πνιπθύηνπ Κνδάλεο    

 Ηκεξνκελία: Γεπηέξα  15  Ματνπ  2017 

 Αλαρώξεζε: 8:15 π.κ. απν ην Γπκλαζηαθό Παξάξηεκα Άλσ Κώκεο θαη ζηηο  8:30 

π.κ. από  ην Γπκλάζην Κξόθνπ 

 Δπηζηξνθή : 5:00 κ.κ. 

 Σπλνιηθά άηνκα :  86   καζεηέο , ν αξρεγόο θαη  πέληε( 5) ζπλνδνί θαζεγεηέο 

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

 Ο  δηαγσληζκόο  ζα   είλαη  κεηνδνηηθόο  κε πνηνηηθά  θξηηήξηα επηινγήο 

                        ΠΡΟ: 
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 Η Αμηνιόγεζε  ηεο πιένλ  πξνζθέξνπζαο  πξνζθνξάο, ζα  γίλεη  από πεληακειή 

επηηξνπή  απνηεινύκελε  από ηνλ Γηεπζπληή  ηνπ Σρνιείνπ, δύν  ζπλνδνύο  

θαζεγεηέο, θαη 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  έμπειροσς  οδηγούς  θαη   λεωθορεία ηα 

οποία να πληρούν  ηις  απαραίηηηες  προδιαγραθές  και να  είναι  καηάλληλα 

για  ηην  μεηαθορά  μαθηηών  ζύκθσλα  κε  ηελ θείκελε  δηαδηθαζία (δειηίν 

θαηαιιειόηεηαο , ΚΤΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θ.ι.π.), λα είλαη  δε ζηην αποκλειζηική  

διάθεζη ηοσ  ζτολείοσ καθ΄όλη ηη διάρκεια ηης  εκδρομής  όπσο  απηή  έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί  από  ηελ  νκάδα  ησλ  εθπαηδεπηηθώλ . 

 Η  παηδαγσγηθή  νκάδα  κπνξεί  λα  κεηαβάιιεη  ην  πξόγξακκα  ηεο  επίζθεςεο 

θαη  λα  ελεκεξώζεη  εγθαηξσο  ην  ηνπξηζηηθό  γξαθείν. . 

 Η εμώθιεζε  ηνπ  ηηκνινγίνπ  πνπ  ζα  εθδνζεί  από  ην ηνπξηζηηθό  γξαθείν  ζα  

γίλεη  από  ην  ινγηζηήξην ηνπ  Ιδξύκαηνο  Λακπξάθε κέρξη  ην  πνζό ησλ  200 

Δπξώ , ελώ  ηα  ππόινηπα ρξήκαηα   από  ην  ζρνιείν .  

             Τν  πξόγξακκα  ηεο  επίζθεςεο  ζα  είλαη  ην  παξαθάησ: 

                  -Αλαρώξεζε  από  ην  ζρνιείν(όπσο  αλαθέξεηε  παξαπάλσ) 

                  -1ε επίζθεςε: Νεξάηδα Κνδάλεο 

                  -2ε επίζθεςε : Ίκεξα  Κνδάλεο  

                  -3ε  επίζθεςε :Σέξβηα  Κνδάλεο 

                  -4ε  επίζθεςε:Αηαλή Κνδάλεο  

                 -Άθημε  ζην  ζρνιείν ( όπσο  αλαθέξεηε  παξαπάλσ) 

Γηα  ηελ  κεηαθνξά  ησλ καζεηώλ  θαη  ησλ ζπλνδώλ  θαζεγεηώλ   απαηηνύληαη: 

 Λεσθνξεία  θιηκαηηδόκελα  κε όιεο  ηηο  πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 

 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 

                                                             

 

Ο  ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ 

ΒΟΛΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΔ01 


