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 Γυμνάσιο Κζρκυρας 

Δ/νσθ : Ελ. Βενιηζλου 42 
Σ.Κ. – Πόλθ : 49083 – Κέρκυρα 
Σθλζφωνο : 26610 -  91910 
Ηλ. Σαχυδρ. : mail@6gym-kerkyr.ker.sch.gr              

 

 

  
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ    

              ΣΡΙΗΜΕΡΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

 Σν ζρνιείν καο ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηξηήκεξε εθδξνκή Γ΄ ηάμεο ζηελ Αζήλα γηα 

εθπαηδεπηηθή επίζθεςε, από  Δεσηέρα 16-01-2023  έσο θαη  Σεηάρηη 18-01-2023 

 Με βάζε ηελ εγθύθιην 129287/Γ2/10-11-2011 ηνπ Τ.Π.Δ.Μ.Θ. πξνζθαιεί ηα ελδηαθεξόκελα 

ηαμηδησηηθά γξαθεία λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο θιεηζηέο πξνζθνξέο ζην Γξαθείν ηεο Δηεύζπλζεο  

ηνπ ρνιείνπ καο κέρξη ηελ Παξαζθεπή 10-12-2023  θαη  ώρα 12:00. 

 

Προδιαγραθές  εκδρομής 

 

1. Ηκεξνκελίεο κεηαθίλεζεο:  από  Δεσηέρα 16-01-2023  έσο θαη  Σεηάρηη 18-01-2023 

2. Πξννξηζκόο θαη ηόπνο δηακνλήο:    Αθήνα  

3. Εθηηκώκελνο αξηζκόο καζεηώλ: 53 καζεηέο/ηξηεο  ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη 4 ζπλνδνί 

εθπαηδεπηηθνί.  

4. Σνπνζεζίεο επηζθέςεσλ:  Μνπζείν Αθξόπνιεο, Ιδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο, Μνπζείν Φπζηθήο 

Ιζηνξίαο, κνπζείν Γέθπξαο Ρηνπ Αληηξξίνπ 

5. Μεηαθνξηθά κέζα/ πξνδηαγξαθέο:         

  Πνύικαλ γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο. 

 Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη πξόζζεηε αζθάιηζε, πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζελείαο. 

 Σα ιεσθνξεία λα είλαη θαηλνύξηα θαη λα ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

ΚΣΕΟ ( ζα εθηηκεζεί ε παιαηόηεηα ηνπ πνύικαλ). 

 Οη νδεγνί ησλ πνύικαλ λα έρνπλ εκπεηξία νδήγεζεο πνύικαλ ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ. 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Αρ. Πρωτ. : 478 
Κζρκυρα, 06-12-2022 

ΠΡΟ: 
              
 
 
ΚΟΙΝ:  

Δ/ΝΗ  ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΚΕΡΚΤΡΑ  
 

mailto:mail@5lyk-kerkyr.ker.sch.gr


6. Δηακνλή: Ξελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο δίθιηλα 

θαη ηξίθιηλα δσκάηηα. Γηα ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο δίθιηλν θαη κνλόθιηλν δσκάηηα. Η 

δηακνλή λα πεξηιακβάλεη πξσηλό θαζεκεξηλά. 

 Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηελική ζσνολική ηιμή (πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ηνπ 

νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ, αιιά θαη ε επιβάρσνζη ανά μαθηηή. 

 Με θάζε πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν ππεύζπλεο 

δήισζεο όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

     Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα πνηνηηθά, νηθνλνκηθά, 

αζθάιεηαο θαη νξγάλσζεο ηεο εθδξνκήο. 

 

 

         H ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

                                                                                            Κοσηάγιαρ Αικαηερίνη             

 

 
 


