
          
       ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ &  
          ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡ/ΚΗ  Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η                                                             Κομοηηνή  06-11-2019 
ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                                     Απ. ππυη.: 2043 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΡΟΓΟΠΗ 

   2ο ΔΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΣΗΝΗ                                                   ΠΡΟ:    ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κιοςηζούκηρ ηαμάηιορ                                  (ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ   
Σασ, Γ/νζη:Μ. Ανδπόνικος & Γ. Παπανδπέος                            ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 
Email : mail@2epal-komot.rod.sch.gr                                        ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΡΟΓΟΠΗ) 
Σηλέθυνο : 2531027158-81705 
Fax: 2531081629  

 
       ΘΔΜΑ:    «Πποκήπςξη  εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ  για διδακηική επίζκετη ηυν            
                       ηος 2ος ΔΠΑΛ Κομοηηνήρ ζηη Θεζζαλονίκη » 
 

       Σχετ.: .: ΥΑ 33120/ΓΔ4(ΦΕΚ 681 τ.Βϊ/6-3-2017) 

               Σύμφωνα με το παραπάνω ςχετικό, ςασ ενημερώνουμε ότι το  ςχολείο μασ  (2ο ΕΠΑ.Ζ 
Κομοτηνήσ) προτίθεται να πραγματοποιήςει  διδακτική  επίςκεψη ςτισ 27 Νοεμβρίου 2019 ςτην 
Εεςςαλονίκη με ςυμμετοχή εξήντα εννέα (69) μαθητών  και 5 καθηγητών ( τέςςερισ ςυνοδοί και 
ένασ αρχηγόσ τησ εκδρομήσ). 
                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ςτο ςχολείο μασ μέχρι τισ  12- 11- 2019 ημέρα 
Τρίτη,  ώρα 12.00 μ.μ. τισ προςφορέσ τουσ κλειςτέσ. 
Α ΠΡΟΟΡΗΜΟ Θεζζαιολίθε  

 

Β ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

(ΜΑΘΖΣΩΝ – ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ) 

69  Μαζεηές  

4  σλοδοί  θαζεγεηές  

1   Αρτεγός  θαζεγεηής     

Γ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ   ΜΔΟ Λεφθορείο 

Γ   

Δ ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

(Παραθοιούζεζε  Δθδειώζεφλ , 

Δπίζθευε τώρφλ θιπ) 

 Κιηκαηηδόκελα ιεφθορεία ζηε δηάζεζε ησλ 

καζεηώλ θαζ΄όιε ηελ δηάρθεηα ηες εθδροκής. 

 

Σ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΖ 
 Οκαδηθή θαη νλνκαζηηθή (αηνκηθή) αζθάιηζε ηφλ   

καζεηώλ θαη ηφλ ζσλοδώλ θαζεγεηώλ θαη 

ηαηροθαρκαθεσηηθή περίζαιυε γηα θάζε έλαλ από 

ηοσς προαλαθερόκελοσς. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εσζύλες 

 Τποτρεφηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή 

 Αζθάιεηα γηα θάζε περίπηφζε αζζέλεηαο ή 

αηπρήκαηνο καζεηή ή ζσλοδού θαζεγεηή κε μέριμνα 

τοσ Γραυείοσ για περίπτωση άμεσης επιστρουής . 

 Μαδί κε ηελ θιεηζηή προζθορά ζα θαηαηεζεί θαη 

Τπεύζπλε Δήισζε  γηα ύπαξμε  Εηδηθνύ ήκαηνο 

Λεηηνπξγίαο , ην νπνίν ζα είλαη ζε ηζρύ 

 Μαδί κε ηελ θιεηζηή προζθορά ζα αλαγξάθεηαη  ηο 

ζσλοιηθό θόζηος ηες εθδροκής θαη ηο θόζηος γηα 

θάζε καζεηή κε ππεύζπλε δήισζε όηη δελ ζα 

επηβαξπλζνύλ νη καζεηέο γηα ππαηηηόηεηα ηνπ 

Γξαθείνπ. 
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Ε ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σρίηε  12 – 11 – 2019, ώρα 12.00 κ.κ.  

Ζ ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ – ΟΝΟΜΑΣΑ 

ΟΓΖΓΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΑ ΤΝΟΓΩΝ 

ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 

Αλαθορά ηίηιοσ γραθείοσ κε ηειέθφλα θαη ΦΑΞ 

Καζώς θαη ηοσ ζσλοδού ηοσ γραθείοσ θαη ηφλ οδεγώλ 

 

Δηδηθά γηα ηελ:   

1) Οδηθή – αηοκηθή αζθάιεηα καζεηώλ θαη ηφλ ζσλοδώλ θαζεγεηώλ θαη ηαηροθαρκαθεσηηθή περίζαιυε 

γηα θάζε έλαλ από ηοσς προαλαθερκέλοσς. 

      2)   Αζθάιεηα αζηηθής θαη επαγγεικαηηθής εσζύλες 

3)   Τποτρεφηηθή αζθάιηζε εσζύλες δηοργαλφηή 

      4)   Αζθάιεηα γηα θάζε περίπηφζε αζζέλεηας ή αηστήκαηος καζεηή ή ζσλοδού θαζεγεηή κε μέριμνα τοσ 

Γραυείοσ για περίπτωση άμεσης επιστρουής πρέπεη λα προζθοκηζζούλ οη απαραίηεηες βεβαηώζεης θαη έγγραθα 

αλ ότη ηελ εκέρα ηφλ προζθορώλ , ηο αργόηερα πέληε εργάζηκφλ εκερώλ κεηά ηελ σπογραθή ηες ύκβαζες.  

Η κε πιεξόηεηα ηνπ θιεηζηνύ θαθέινπ πξνζθνξάο θαη ε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί αηηία 

απόξξηςεο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ γξαθείνπ. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

ΚΙΟΤΣΟΤΚΗ ΣΑΜΑΣΙΟ 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΚΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
8.00 π.μ.  Αναχώρηςη από το χώρο του ςχολείου 

11.00 π.μ.  Άφιξη ςτο Μουςείο Ανθρώπινου ςώματοσ (ΠΟΛΤΧΩΡΟ NOUVELLE –

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ) 

11.30π.μ. -13.30 μ.μ.  Πρόγραμμα μουςείου –ξενάγηςη ςτο ανθρώπινο ςώμα και διάλεξη 

 για τη διατροφή και τισ εξαρτήςεισ)   

13.30μ.μ.    Γεύμα – περιήγηςη ςτο λιμάνι Θεσ/νικησ  

16.30 μ.μ.  Αναχώρηςη για Κομοτηνή 

 
 


		2019-11-06T13:49:47+0200




