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ΠΡΟ: ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 (ΔΙΑ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΡΟΔΟΠΗ) 
 
 
 

   
Θζμα: Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για εκπαιδευτική μετακίνηςη των ομάδων 

ςχολικών δραςτηριοτήτων του 1 ου Γυμναςίου Κομοτηνήσ ςτα Ιωάννινα ςτισ 4-5-6 Μαΐου.  
 
ε εφαρμογι τθσ με αρικμό 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Φ.Ε.Κ 681/τ.Β/6-3-2017) απόφαςθσ του 

Τπουργείου Παιδείασ το 1ο  Γυμνάςιο  προκθρφςςει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για προγραμματιηόμενθ 
εκπαιδευτικι εκδρομι ςτα Ιωάννινα 40 μακθτϊν του ςχολείου για τισ 4-5-6 Μαΐου 2018 με τα εξισ 
χαρακτθριςτικά: 
 
 

            Α  

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΕΚΔΡΟΜΗ 
4-5-6 Μαΐου 

Β ΠΡΟΟΡΙΜΟ Ιωάννινα (με επιςτροφι) 

Β 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
(ΜΑΘΗΣΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ) 

40 Μακθτζσ 
3 υνοδοί κακθγθτζσ 
1 Αρχθγόσ  κακθγθτισ 

Γ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ   ΜΕΟ 1  Σουριςτικό Λεωφορείο   

Δ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 3* ή 4* 

Ε 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

(Παρακολοφκθςθ  Εκδθλϊςεων, 
Επίςκεψθ χϊρων κ.λπ.) 

Επίςκεψθ ςτο χωριό Κόνιτςα και 
Μονοδζνδρι (Ζαγοροχϊρια) 

Σ 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 

Ζ 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Παραςκεφθ  23-02-2018 

Η 
ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ – ΟΝΟΜΑΣΑ 

ΟΔΗΓΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΑ 
ΤΝΟΔΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ 

Αναφορά τίτλου γραφείου με τθλζφωνα και ΦΑΞ 
κακϊσ και του ςυνοδοφ του γραφείου και του 

οδθγοφ 

Θ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ 

ΝΑΙ 

 



 Όιεο νη κεηαθηλήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε έλα θιηκαηηδόκελν ειιεληθό ιεσθνξείν, 

κε Έιιελα νδεγό θαη ηθαλό αξηζκό ζέζεσλ. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο 

δηάθνξνπο πξννξηζκνύο,ην ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζπλερώο ζηε δηάζεζε ησλ 

ζπλνδώλ,έηζη ώζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζρνιείνπ  

 Τα μελνδνρεία ζα πξέπεη λα πξνηαζνύλ ονομαζηικά θαη όρη κόλν κε ηνλ ραξαθηεξηζκό 

3* ή 4*.  

 Σηα μελνδνρεία νη καζεηέο λα κε δηαζπαξζνύλ. Επίζεο, νη θαζεγεηέο ζα δηακέλνπλ ζε 

μονόκλινα δσκάηηα, ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ μελνδνρείνπ, 

γηα ηελ θαιύηεξε επίβιεςε ησλ καζεηώλ. 

 Σην ζπκβόιαην αλάζεζεο ηεο εθδξνκήο ζα αλαγξάθεηαη ξεηά όηη «θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο ηαηξόο θαηάιιειεο 

εηδηθόηεηαο» (παζνιόγνο ή γεληθήο ηαηξηθήο). Απηό δελ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά όηη ν 

γηαηξόο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεη ην γθξνππ, αιιά όηη, όηαλ πξνθύπηεη ηαηξηθό πξόβιεκα, 

ν ζπλνδόο ηνπ πξαθηνξείνπ νθείιεη λα θξνληίδεη ακέζσο γηα ηελ πξνζέιεπζε γηαηξνύ. 

Εθόζνλ ππάξμεη αλάγθε γηα λνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ν γηαηξόο κε έλαλ εθπξόζσπν ηνπ 

πξαθηνξείνπ θαη έλαλ ζπλνδό θαζεγεηή ζα ζπλνδεύνπλ ην πεξηζηαηηθό, ώζηε ην 

ππόινηπν γθξνππ λα ζπλερίδεη θαλνληθά ην πξόγξακκά ηνπ. 

 Σε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνοκαζεηή/ώλ ή ζπλνδνύ θαζεγεηή λα αλαιάβεη ην 

Γξαθείν ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπο. 

 Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ. 

 Μαδί κε ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζηε Δηεύζπλζε ηνπ 1
νπ 

Γπκλαζίνπ 

Κνκνηελήο θαη Υπεύζπλε Δήισζε γηα Ύπαξμε Εηδηθνύ Σήκαηνο Λεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν είλαη ζε ηζρύ. 

 

Η μη πληρόηηηα ηοσ κλειζηού θακέλοσ προζθοράς 

αποηελεί αιηία απόρριυης ηοσ σπουηθίοσ Αναδότοσ. 

 

Καηαληκηική ημερομηνία προζθοράς: 

Παραζκεσή 23/2/2018  και ώρα 12:00 μ.μ. 

  

 

     Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

     ΘΕΟΛΟΓΟΤ ΣΕΛΛΑ 
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