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Βαςιλικι Σςζτςινα

Εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ θμεριςιασ εκδρομισ ΕΠΑΛ Καλλονισ.

ΧΕΣ.: Υ.Α. 20883 /ΓΔ4/13-04-2020(ΦΕΚ 456/13-04-2020)
Η Διευκφντρια του Επαγγελματικοφ Λυκείου Καλλονισ Λζςβου, ηθτά τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από τα
τουριςτικά πρακτορεία

για τθν πραγματοποίθςθ θμεριςιασ εκδρομισ ςτθ κάλα υκαμινιάσ τθν

Παραςκευι 08 Μαΐου 2020, με τθ ςυμμετοχι 140 μακθτϊν και 12 ςυνοδϊν κακθγθτϊν.

Πρόγραμμα Ημεριςιασ Εκδρομισ
30

Αναχϊρθςθ από τθν Καλλονι με λεωφορεία.

30

τάςθ ςτο Μανταμάδο Μονι Σαξιαρχϊν .

00

Αναχϊρθςθ για κάλα υκαμιάσ.

45

Άφιξθ ςτθ κάλα υκαμιάσ. Γεφμα .

00

Αναχϊρθςθ από υκαμιά για Μικυμνα

00

Άφιξθ ςτθ Μικυμνα. Επίςκεψθ ςτο Κάςτρο. Περίπατοσ ςτθν Πόλθ

10

Αναχϊρθςθ από Μικυμνα για Καλλονι

00

Άφιξθ ςτθν Καλλονι. Σζλοσ εκδρομισ.

08
09
11
11
15
16
18
19

Σημαντικζσ επιςημάνςεισ


Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από TSETSINA
VASILIKI
Ημερομηνία:
2020.03.10

O μειοδότθσ κα πρζπει να λάβει πρόνοια ζτςι ϊςτε, να γίνει δυνατό κατά τθν επιςτροφι οι
μακθτζσ να φτάςουν ςτουσ προοριςμοφσ τουσ: Πζτρα, τφψθ, κουτάρο, Άναξο, καλοχϊρι, Φίλια,
Δάφια, Αγία Παραςκευι, Ερεςό, Άγρα, Μεςότοπο, Κεράμι, κάλα Καλλονισ, Παράκοιλα.
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Σο πρακτορείο πρζπει να λειτουργεί νόμιμα και να κατζχει ειδικό ςιμα του ΕΟΣ που να του
επιτρζπει τθν υλοποίθςθ ςχολικϊν εκδρομϊν. Πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να
προςκομιςτεί φωτοαντίγραφο του ςιματοσ.



Ο οδθγόσ να διακζτει δίπλωμα οδιγθςθσ Δ’ κατθγορίασ ςε ιςχφ.



Σα λεωφορεία που κα κάνουν τθν μετακίνθςθ των μακθτϊν κα πρζπει να πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ που απαιτοφνται από το Τπουργείο Παιδείασ και να υπάρχει ςτθ διάκεςθ του
αρχθγοφ τθσ εκδρομισ φάκελοσ με όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα (άδεια οδιγθςθσ του οδθγοφ,
άδεια κυκλοφορίασ, πιςτοποιθτικό για ΚΣΕΟ, κλπ.).



Οι ενδιαφερόμενοι (εκπρόςωποι τουριςτικϊν πρακτορείων) μποροφν να απευκυνκοφν για
λεπτομζρειεσ τθσ εκδρομισ, ςτθ Διευκφντρια και

τθν αρχθγό τθσ εκδρομισ, κ. Νικολαΐδου

Φεβρωνία, ςτο τθλζφωνο 2253029070.


Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου μζχρι τθν
Σετάρτθ 18 Μαρτίου 2020 και ϊρα 12.00, ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ που κα φζρουν τα ςτοιχεία
του προςφζροντοσ και τθν ζνδειξθ «Προςφορά για τθν θμεριςια εκδρομι των μακθτϊν του
Επαγγελματικοφ Λυκείου Καλλονισ, ςχολικοφ ζτουσ 2019-2020». Μετά τθ λιξθ του χρόνου
κατάκεςθσ δεν κα γίνει δεκτι καμία προςφορά. Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν, κα ανοιχκοφν
ενϊπιον τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι δε κα γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ μετά
τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί όμωσ να ηθτθκοφν διευκρινιςεισ από τθν επιτροπι.

Η Διευκφντρια

Βαςιλικι Σςζτςινα
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