
          
       ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ &  
          ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
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ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                                     Απ. ππυη.: 922 
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 μονοήμεπη διδακηική επίζκετη  
                         ηος 2ος ΔΠΑΛ Κομοηηνήρ ζηην Αλεξανδπούπολη» 
 

       Ιχετ.: .: ΥΑ 33120/ΓΔ4(ΚΕΚ 681 τ.Βϊ/6-3-2017) 

               Ιύμφωνα με το παραπάνω ςχετικό, ςασ ενημερώνουμε ότι το  ςχολείο μασ  (2ο ΕΘΑ.Ζ 
Κομοτηνήσ) προτίθεται να πραγματοποιήςει  μονοήμερη διδακτική επίςκεψη ςτισ 07/03/2018 ςτο 
ΚΘΕ Μαρώνειασ, ςτον Ίμερο με ςυμμετοχή  41 (ςαράντα ένα) μαθητών  και 3 καθηγητών ( 2 
ςυνοδοί και ένασ αρχηγόσ τησ εκδρομήσ ). 
                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ςτο ςχολείο μασ μέχρι τισ  27– 02- 2018 ημέρα 
Τρίτη  και ώρα 2.00 μ.μ. τισ προςφορέσ τουσ κλειςτέσ. 
Α ΘΡΟΟΡΙΙΜΟΙ ΙΜΕΡΟΙ-ΓΖΥΚΑΔΑ-ΖΙΜΝΗ ΘΤΕΖΕΑ 

 
Β ΘΡΟΒΖΕΘΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΕΜΟΙ 

ΙΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(ΜΑΕΗΤΩΝ – ΚΑΕΗΓΗΤΩΝ) 

 Μαθητέσ 
            2 Ιυνοδοί  καθηγητέσ 

1 Αρχηγόσ  καθηγητήσ 
Γ ΜΕΤΑΚΟΡΙΚΟ   ΜΕΙΟ Ζεωφορείο 
Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΤΑΖΥΜΑΤΟΙ  
Ε ΖΟΙΘΕΙ ΥΘΗΡΕΙΙΕΙ 

(Θαρακολούθηςη  Εκδηλώςεων , 
Επίςκεψη χώρων κλπ) 

 Μεταφορά των μαθητών των προγραμμάτων 
ςχολικών δραςτηριοτήτων ςτο Κ.Θ.Ε. 
Μαρώνειασ, ςτον Ίμερο ςτισ 8.30πμ 

 Κατόπιν μεταφορά των μαθητών ςτην λίμνη 
Θτελέα, ςτο χωριό Γλυφάδα (μέςω 
Ιιδηροχωρίου) ςτισ 10.00πμ 

 Επιςτροφή 13.15 από Γλυφάδα για Κομοτηνή 
 Τα λεωφορεία θα προτιμούςαμε να είναι 

κλιματιζόμενα και να είναι ςτην διάθεςη των 
μαθητών καθϊόλη την διάρκεια τησ εκδρομήσ. 
 

ΙΤ ΥΘΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΙΚΑΖΙΙΗ 
ΕΥΕΥΝΗΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

 Ομαδική και ονομαςτική (ατομική) αςφάλιςη των   
μαθητών και των ςυνοδών καθηγητών και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε έναν 
από τουσ προαναφερόμενουσ. 

 Αςφάλεια αςτικήσ και επαγγελματικήσ ευθύνησ 
 Υποχρεωτική αςφάλιςη ευθύνησ διοργανωτή 
 Αςφάλεια για κάθε περίπτωςη αςθένειασ ή 

ατυχήματοσ μαθητή ή ςυνοδού καθηγητή με 

mailto:mail@2epal-komot.rod.sch.gr


μέριμνα του Γραφείου για περίπτωςη άμεςησ 
επιςτροφήσ . 

 Μαζί με την κλειςτή προςφορά θα κατατεθεί και 
Υπεύθυνη Δήλωςη  για ύπαρξη  Ειδικού Ιήματοσ 
Ζειτουργίασ , το οποίο θα είναι ςε ιςχύ 

 Μαζί με την κλειςτή προςφορά θα αναγράφεται  
το ςυνολικό κόςτοσ τησ εκδρομήσ και το κόςτοσ 
για κάθε μαθητή με υπεύθυνη δήλωςη ότι δεν θα 
επιβαρυνθούν οι μαθητέσ για υπαιτιότητα του 
Γραφείου. 

Ζ ΚΑΤΑΖΗΚΤΙΚΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΘΡΟΙΚΟΡΩΝ 

Τρίτη 26 – 02 - 2018 

Η ΤΙΤΖΟΙ ΓΡΑΚΕΙΟΥ – ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΟΔΗΓΩΝ – ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΥΝΟΔΩΝ 

ΘΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

Αναφορά τίτλου γραφείου με τηλέφωνα και ΚΑΗ 
Καθώσ και του ςυνοδού του γραφείου και των οδηγών 

 
Ειδικά για την:   
1) Οδική – ατομική αςφάλεια μαθητών και των ςυνοδών καθηγητών και ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη για κάθε έναν από τουσ προαναφερμένουσ. 
      2)   Αςφάλεια αςτικήσ και επαγγελματικήσ ευθύνησ 

3)   Υποχρεωτική αςφάλιςη ευθύνησ διοργανωτή 
      4)   Αςφάλεια για κάθε περίπτωςη αςθένειασ ή ατυχήματοσ μαθητή ή ςυνοδού καθηγητή με 
μέριμνα του Γραφείου για περίπτωςη άμεςησ επιςτροφήσ πρέπει να προςκομιςθούν οι απαραίτητεσ 
βεβαιώςεισ και έγγραφα ,αν όχι την ημέρα των προςφορών , το αργότερα πέντε εργάςιμων ημερών 
μετά την υπογραφή τησ Ιύμβαςησ.  
Η μη πληρότητα του κλειςτού φακέλου προςφοράσ και η τήρηςη των παραπάνω αποτελεί αιτία 
απόρριψησ του υποψήφιου αναδόχου γραφείου. 

 
 
 
Ο ΔΙΕΥΕΥΝΤΗΙ 

 
 
 

ΚΙΟΥΤΙΟΥΚΗΙ ΙΤΑΜΑΤΙΟΙ 
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