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Σν 2o Γπκλάζην Κνδάλεο ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο απνθάζηζε δηήκεξε εθπαηδεπηηθή 
εθδξνκή ησλ καζεηώλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ από ηελ Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ 2019 έσο ηελ 
Πέκπηε 11 Απξηιίνπ 2019 ζε Γξάκκν – Εαγόξη - Ηωάλληλα. Ζ κεηαθίλεζε ζα γίλεη κε ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν 
θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ππ΄αξηζκ.33120/ΓΓ4 Τ.Α.(ΦΔΚ 681/2017).  
Λόγσ θήξπμεο σο άγνλεο ηεο δηαδηθαζίαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηηο 25 – 2-2019, θαιεί εθ λένπ ηνπο 
θαηά ην λόκν δηθαηνύρνπο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη, λα θαηαζέζνπλ ωο ηελ Σεηάξηε 6-3-2019 θαη ώξα 
11:30 ΚΛΔΗΣΔ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε 
κνξθή, θαη όρη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην 2ν Γπκλάζην Κνδάλεο 
ιακβάλνληαο ππόςε ηα εμήο: 
- Ζκεξνκελίεο κεηαθίλεζεο: Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ 2019 έσο θαη ηελ Πέκπηε 11 Απξηιίνπ 2019 
Πξννξηζκόο: Οξνζεηξά ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ (Γξάκκνο – Καζηνξηά, Εαγνξνρώξηα-Αζπξάγγεινη – Βίηζα - 
Ησάλληλα). 
Γηαλπθηέξεπζε: Εαγόξη (Αζπξάγγεινη ή Βίηζα ή Μνλνδέλδξη) 
- Δλδεηθηηθό Πξόγξακκα εθδξνκήο (ζπλνπηηθά): 
Σεηάξηε 10/4/2019            07:30 π.κ.:  Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν 
                                           10:00 π.κ.: Άθημε ζην Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο ηνπ Γξάκκνπ 
                                           10:00-13:30κ.κ.: Ξελάγεζε ζην κνπζείν θαη ηνλ νξεηλό όγθν ηνπ Γξάκκνπ 
                                           14:00 – 15:30 κ.κ.: Φαγεηό ζην Νεζηόξην Καζηνξηάο 
                                           16:00 κ.κ. : Αλαρώξεζε γηα Κόληηζα. Ξελάγεζε ζηελ πόιε  
                                           19:00 κ.κ.:  Αλαρώξεζε γηα Εαγόξη 
                                           20:30 κ.κ.: Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 
          22:00 κ.κ.: Φαγεηό θαη ύπλνο ζην μελνδνρείν 
 
Πέκπηε 11/4/2019           7:30-8:30 π.κ.: Πξσηλό ζην μελνδνρείν 
                                           09:00 π.κ: Αλαρώξεζε γηα Αζπξαγγέινπο Εαγνξίνπ  
                                           09:30-11:00 π.κ. : Παξαθνινύζεζε πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο 
                                           11:00 π.κ: Αλαρώξεζε γηα Βίηζα.  
                                           11:30 π.κ. -  14:30 κ.κ. εθδξνκή εξκελείαο πεξηβάιινληνο: «θάια Βίηζαο, ην  

κνλνπάηη ηεο ζπλύπαξμεο» 
                                           15:00 – 16:30 κ.κ.: Φαγεηό 

       16:30 κ.κ.: Αλαρώξεζε γηα Ησάλληλα   
       18:00 – 19:30 κ.κ.: Βόιηα ζηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ 

                                           19:30 κ.κ.: Αλαρώξεζε γηα Κνδάλε 
                                           22:00 κ.κ. Άθημε ζην ζρνιείν 

 
- Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: Μαζεηέο: 35 - Αξρεγόο θαη ζπλνδνί θαζεγεηέο: 3  
ύλνιν: 38 άηνκα. 
Από ην Σνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα αλαιάβεη ηε κεηαθίλεζε δεηείηαη ε θαηάζεζε πξνζθνξώλ γηα:  
1) Μεηαθνξά κε 1 Λεωθνξείν από ηελ Κνδάλε  ζηελ Οξνζεηξά ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ (Γξάκκνο – 
Καζηνξηά, Εαγνξνρώξηα-Αζπξάγγεινη-Βίηζα, Ηωάλληλα) θαη αληηζηξόθωο πνιπηειέο, θιηκαηηδόκελν 
πνπ λα πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν 
θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο, θιπ.). Σν Λεσθνξείν πξέπεη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε 
ηνπ ρνιείνπ όιν ην 24σξν, θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ, όπνηε 
απηό δεηεζεί από ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο, αθόκε θαη ζε θάπνηεο έθηαθηεο πεξηπηώζεηο κεηαθηλήζεσλ ζε 
θνληηλέο απνζηάζεηο. Σν Σνπξηζηηθό γξαθείν δεζκεύεηαη γηα ηελ άςνγε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ, ην όηη δε 
ζα θαπλίδεη ζην ιεσθνξείν θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Οπνηαδήπνηε 
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παξέθθιηζε ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σνπξηζηηθνύ γξαθείνπ από κειινληηθή κεηαθίλεζε 
ησλ καζεηώλ ηνπ ρνιείνπ.  
2) Γηακνλή ηωλ καζεηώλ ζηηο 10/4/2019 ζε μελνδνρείν ζην Εαγόξη (Αζπξάγγεινη ή Βίηζα ή 
Μνλνδέλδξη), ζε δίθιηλα δωκάηηα θαη ηξίθιηλα, κε ην δηθό ηνπο κπάλην, όια ζηνλ ίδην μελνδνρείν. 
Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ (εθηόο από πηζίλεο) πξέπεη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ 
ζρνιείνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ην μελνδνρείν πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εύξπζκε δηακνλή (ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, θαζαξηόηεηα θιπ). Ζ παξνπζία ηδησηηθνύ 
θξνπξνύ ή ζπξσξνύ ζην μελνδνρείν ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. ηελ πξνζθνξά ηνπ Σνπξηζηηθνύ γξαθείνπ 
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην όλνκα, ε ηνπνζεζία/δηεύζπλζε θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ πξνηεηλόκελνπ μελνδνρείνπ 
(εθόζνλ απηή ππάξρεη). 
3) Πξωηλό εληόο ηνπ μελνδνρείνπ ζηηο 11/4/2019. 
4) Ζ κεηαθίλεζε, δηακνλή ζε 3 κνλόθιηλα δωκάηηα, ην πξωηλό θαη ηωλ 3 ζπλνδώλ θαζεγεηώλ 
πξέπεη λα είλαη δωξεάλ θαη λα κελ επηβαξύλεη ηνπο καζεηέο. 
5) Τπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο (αξηζκόο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ) 
θαη θαη' άηνκν (όρη θαηά ιεσθνξείν) επηβάξπλζε . 
6) Κόζηνο πξόζζεηεο αζθάιηζεο πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο 
όιωλ ηωλ εθδξνκέωλ θαη θαη' άηνκν (όρη θαηά ιεωθνξείν) επηβάξπλζε (πξναηξεηηθή επηινγή ηνπ 
ρνιείνπ). 
7) Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε δήιωζε όηη 
δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 
8) ηηο πξνζθνξέο λα αλαθέξεηαη ε ηειηθή ηηκή θαηά άηνκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ 
θαη ηνπ ΦΠΑ). 
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ, από ηελ 
επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηελ Δγθύθιην 12987/Γ2/2011, Σεηάξηε 6-3-2019 θαη ώξα 11:30 π.κ. 
ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Κνδάλεο. 
 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 1ε: ε πεξίπησζε έθηαθηεο κε ζπκκεηνρήο νξηζκέλσλ καζεηώλ ιόγσ αζζέλεηαο ην 
ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ 
καζεηώλ ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρωξίο απνδεκίωζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.  
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 2ε: Ο Γηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα. Σν ρνιείν ζα επηιέμεη 
ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο δύν απηέο παξακέηξνπο (ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο). ην ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό, 
πνπ ζα ζπληαρζεί κε ζπλεξγαζία ησλ δύν πιεπξώλ, ζα θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα όιεο νη παξνρέο ηνπ 
Γξαθείνπ (κε βάζε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε)  
                                                                        

                                                                                                                Ο Γηεπζπληήο  

                   Σζηηνύξαο Γεώξγηνο 
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