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Θέμα:  Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την μετακίνηση  μαθητών του Γυμνασίου και 

Λυκείου Βραχναιίκων στο Ρζθυμνο Κρήτης .  

        ΣΧΟΛΕΙΟ:   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ  -  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΉ 

Ρέζπκλν Κξήηεο.  

Αλαρώξεζε 15/03/2017 

 Δπηζηξνθή  19/03/2017   

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜ. 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ (καζεηέο / θαζεγεηέο) 

40  καζεηέο θαη  4  ζπλνδνί θαζεγεηέο ( 22 καζεηέο Γπκλαζίνπ 

θαη 18 Λπθείνπ). 

+ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α – ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Πινίν (θακπίλεο 4/θιηλεο γηα καζεηέο, 2/θιηλεο γηα ηνπο 

θαζεγεηέο  ζην πάλσ θαηάζηξσκα) – Λεσθνξείν. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-

πρωινό ή ημιδιατροφή) 

 4̽ , 3   αζηέξσλ  (όλνκα μελνδνρείνπ, ζηνηρεία δηεύζπλζεο)  κε 

πξσηλό ζην Ρέζπκλν.  Tα δσκάηηα λα είλαη ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα 

γηα ηνπο καζεηέο (ρσξίο ρξήζε ξάληδνπ) θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο 

θαζεγεηέο. Θα αμηνινγεζεί θαη ε εκηδηαηξνθή. 

ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (πξόγξακκα,  

παξαθνινύζεζε εθδειώζεσλ, επίζθεςε ρώξσλ, 

γεύκαηα, θηι.) 

 Δπίζθεςε ζηα Υαληά- επίζθεςε ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 

ηεο πεξηνρήο-πεξηήγεζε ζην Ρέζπκλν- Παλεπηζηήκην Ρεζύκλνπ-

παξαθνινύζεζε 4
νπ

 θεζηηβάι καζεηηθνύ ξαδηνθώλνπ. 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ 

Αζθάιηζε αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαη αζθάιηζε όισλ 

ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ πνπ ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΙΓΙΟΤ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 

Ναη  

ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) Ναη  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο  λα θαηαηεζνύλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ 

Σξίηε 31 /01/2017 θαη  13.00΄κ.κ.. ζην Γπκλάζην Βξαρλαηίθσλ 
 

1)  Μαδί κε ηε πξνζθνξά πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ζε θσηνηππία:  α) ε άδεηα θπθινθνξίαο, β)  ν 

έιεγρνο   ΚΣΔΟ ,  γ) ην αζθαιηζηήξην νρήκαηνο, δ) ππεύζπλε δήισζε όηη ηα ιεσθνξεία (λα 

αλαθέξνληαη αξηζκόο θπθινθνξίαο θαη ν αξηζκόο ζέζεσλ)  πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη 

δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.  

2) Καζ̓ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο , ην ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπλνδώλ γηα λα 

κεηαθέξεη  ηνπο καζεηέο ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3) ε πεξίπησζε πνπ  ε εθδξνκή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ αλσηέξαο βίαο ή έιιεηςεο εγθξίζεσο 

κεηαθίλεζεο,  δελ ζα ππάξμεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν. 

Η επηινγή ζα γίλεη από επηηξνπή κε πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 
                                                                                                    

                                                                          Ο Διευθυντής   του Γυμνασίου 
 

                                                                     Παλάσκας Κων/νος 
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