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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 

H Γηεπζύληξηα ηνπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & Λ. Σ. ΑΓ. ΑΝΝΑ πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα 
ηε δηνξγάλσζε 1/ήκεξεο Γηδαθηηθήο επίζθεςεο ηνπ ρνιείνπ ΓΤΜΝΑΙΟ & Λ.Σ. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ζηελ 
ΑΘΗΝΑ θαη απεπζύλεηαη ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο. 

Σηην εκδρομή, ποσ θα πραγμαηοποιηθεί ηην  ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, 
προβλέπεηαι να ζσμμεηάζτοσν 55 μαθηηές και 4 ζσνοδοί καθηγηηές. Το αναλσηικό πρόγραμμα 
ηης 
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο, νξίδεηαη σο εμήο: 
 
Η αλαρώξεζε ζα γίλεη από ηελ Αγ. Άλλα, ώξα 6:15 πκ γηα ΑΘΗΝΑ. ΑΦΙΞΗ ΣΟ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ 
  
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 
1. Σνπξηζηηθό ιεσθνξείν  60 θέζεων γηα κεηάβαζε ζηελ Άζήλα   θαη επηζηξνθή ζην Αγ. Άλλα  γηα 
καζεηέο θαη ζπλνδνύο. 
2. Σν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν ζα είλαη ζπλερώο ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζα 
είλαη ειεγκέλν από ην ΚΣΔΟ, ζα έρεη ηα αλάινγα έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, ζα έρεη ειαζηηθά 
ζε θαιή θαηάζηαζε, ζα είλαη πιήξσο θιηκαηηδόκελν θιπ. Ο νδεγόο ζα δηαζέηεη επαγγεικαηηθή άδεηα 
νδήγεζεο θαη γεληθά ζα πιεξνύληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα ηε κεηαθίλεζε καζεηώλ 
(δώλεο αζθάιεηαο, έκπεηξνη νδεγνί θιπ.). 
4. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη 
πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή. 
5. Δπηζηξνθή ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή καζεηή ζε πεξίπησζε πνπ – γηα ιόγνπο αλσηέξαο 
βίαο ή αζζέλεηαο - καηαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ. 
6. Απνδνρή από κέξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ πνηληθήο ξήηξαο, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ 
ζπκβνιαίνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή), κε ην πνζό πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην εθαηό ηηο εθαηό (100%) ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πξαθηνξείνπ ζην ρνιείν. 
 
Σα ελδηαθεξόκελα πξαθηνξεία θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο ζηε Γηεύζπλζε ηνπ 
ρνιείνπ ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΊΟΤ 2018 θαη ώξα 
10:30 π.κ, πνπ ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηε 
ζρεηηθή λνκνζεζία. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 
5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΊΟΤ 2018  θαη ώξα 11:00 π.κ ζην Γξαθείν ηεο  Γηεπζπληξίαο ηνπ Γπκλαζίνπ & Λ.Σ. ΑΓ. 
ΑΝΝΑ. 
Απνδνρή από κέξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ πνηληθήο ξήηξαο, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ 
ζπκβνιαίνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή), κε πνζό πνπ ζα θαζνξηζηεί από ην ρνιείν. 
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