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       Θέμα:  Προκήρυξη  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη των μαθητών του Γυμνασίου 
Κρουσώνα σε Άγιο Νικόλαο και Πλάκα. 

      O Διευθυντής του Γυμνασίου Κρουσώνα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 456/τ.Β/13-02-20 Υ.Α. για  Εκδρομές - 
Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας, 
προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία για την πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών του Γυμνασίου Κρουσώνα την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, στον Άγιο 
Νικόλαο και την Πλάκα. 

Γενικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής επίσκεψης 

 Προβλέπεται να συμμετάσχουν περίπου 87 (ογδόντα επτά) μαθητές,   6(έξι) καθηγητές  (αρχηγός & 5 συνοδοί). 

 Διαδρομή:   Γυμνάσιο Κρουσώνα  – Χερσόνησος ─ Άγιος Νικόλαος ─ Πλάκα ─ Κρουσώνας. 
 

 Πρόγραμμα εκπαιδευτικής επίσκεψης 
 

― Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Κρουσώνα στις 09.00.  

― Άφιξη στη Χερσόνησο  στις  10.00. 

―  Αναχώρηση από Χερσόνησο  στις   11.00. 

― Άφιξη στον Άγιο Νικόλαο στις  12.00. 

― Αναχώρηση από Άγιο Νικόλαο  στις  15.30. 

― Άφιξη στην Πλάκα στις  16.00.  

― Αναχώρηση από Πλάκα  στις 17.30. 

― Άφιξη στον Κρουσώνα στις 19.00. 
 

 

Προϋποθέσεις – αξιολόγηση προσφορών  
 

     Τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει  να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
προδιαγραφές καθώς και τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών. Απαιτείται επίσης 
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση 
για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του, εάν παραστεί ανάγκη. 

      Για τις παραπάνω υπηρεσίες, ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής αλλά και  η επιβάρυνση 
ανά μαθητή χωριστά. Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  
      
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Τρίτη 10 Μαΐου 2022                                                   
και ώρα 12:00, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Γυμνασίου Κρουσώνα. 

          
     

Ο Διευθυντής 
     

       

     

Χαράλαμπος Μαστρογιωργάκης 

      

                     


