
 
ΔΞΑΛΑΞΟΝΘΖΟΜΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΠΖ 

ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΘΔΨΖΠ ΡΖΠ Α΄ ΘΑΗ Β΄ ΡΑΜΖΠ ΡΝ  
5ος ΓΚΛΑΠΗΝ  

 

Η Γηεπζύληξηα ηνπ 5νπ Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 

33120/ΓΓ4/28-02-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄/06-03-2017) Τ.Α., πξνζθαιεί εθ λένπ ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ κε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξώλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ 

καο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Ξαπασκεςή 18 Καΐος 2018, επεηδή κέζα ζηελ 

θαζνξηζκέλε πξνζεζκία θαηαηέζεθε κόλν κία πξνζθνξά. 

Ξπόγπαμμα Α΄ τάξηρ: 

Γηαδξνκή: Ηξάθιεην – Αξθάδη – Αξγπξνύπνιε  – Ρέζπκλν (αζιεηηθή θαηαζθήλσζε 

Calcetto) - Ηξάθιεην 

Ώξα αλαρώξεζεο: 08:30        

Ώξα επηζηξνθήο: 19:00 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: πεξίπνπ 133  

πλνδνί θαζεγεηέο: 7 

Ξπόγπαμμα Β΄ τάξηρ: 

Γηαδξνκή: Ηξάθιεην – Νεάπνιε – Ιεξάπεηξα - Άγηνο Νηθόιανο - Ηξάθιεην 

Ώξα αλαρώξεζεο: 08:30       

Ώξα επηζηξνθήο: 19:00 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: πεξίπνπ 144  

πλνδνί θαζεγεηέο: 7 

 
           Η κεηαθίλεζε ζα γίλεη κε ιεσθνξεία, ηα νπνία ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα 

όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο από ην ζρνιείν θαη κέρξη ηελ 
επηζηξνθή ζ΄απηό. Σα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ  όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηε 
λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (έιεγρν από ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, 

επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, θιηκαηηζκό, θ.ιπ.). Δπίζεο, 
πξέπεη λα πιεξνύληαη όιεο νη πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο γηα ηε κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο 

αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί, θ.ιπ.). 
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Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν κε επηζπλαπηόκελα ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή ζην Γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ 5νπ 
Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ κέρξη ηελ Ξέμπτη 26-04-2018 και ώπα 11:00. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε αλάζεζε ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα θαη ώξα 

11:30. ην θάθειν πξέπεη λα ππάξρεη θαη CD κε ηελ πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(doc ή pdf) γηα λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην Γηαδίθηπν. Εητείται το σςνολικό 

κόστορ ανά πποοπισμό σςμπεπιλαμβανομένος και τος ΦΞΑ. 
Με θάζε πξνζθνξά από ηνπξηζηηθό γξαθείν, δεηείηαη θαη ππεύζπλε δήισζε όηη 

δηαζέηεη ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο.                                                                                                                                                                                      

Η Γηεπζύληξηα 

 

         Πεδηαδίηνπ Υαξίθιεηα                                                                  


