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Κνδάλε  04 /4/2019 

 

Αξηζκ. Πξση.: 114 

 

 

 

ΠΡΟ: Σαξιδιωηικά – Σοςπιζηικά   

Ππακηοπεία 

    

ΚΟΗΝ:   Γ/νζη Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

               Ν. Κοζάνηρ 

  

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ» 

ΥΔΣ:    Τ.Α. Απιθμ. 33120/ΓΓ4/06-03-2017/Τπ. Παιδείαρ (ΦΔΚ 681/2017)  

To 2ν Γπκλάζην Κνδάλεο πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο καζεηώλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ζην Δκπόξην Κνδάλεο. Καινύληαη νη θαηά ην λόκν 

δηθαηνύρνη πνπ ελδηαθέξνληαη, λα θαηαζέζνπλ κέρξη ηελ Παπαζκεςή 12 Αππιλίος 2019 θαη 

ώξα 09:00 π.κ ΚΛΔΗΣΔ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή θαη όρη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ  

 

ηοισεία Δκδπομήρ 
Σόπορ: Δκπόξην Ν.Κνδάλεο 

 Υπόνορ: Γεπηέξα 15 Απξηιίνπ 2019  

Γιάπκεια: 7:50 π.κ. – 16.00 κ.κ. 

ςμμεηέσονηερ: 57 καζεηέο θαη 4 ζπλνδνί Καζεγεηέο. (1 αξρεγόο  θαη 3 ζπλνδνί) 

ύλνιν: 61 άηνκα. 

 

Μέζον: Ζ κεηαθίλεζε Κνδάλε- Δκπόξην Ν.Κνδάλεο θη αληίζηξνθα. Σν ιεσθνξείν πξέπεη 

λα είλαη πνιπηειέο, θιηκαηηδόκελν θαη λα πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο, θιπ.). Σν 

ιεσθνξείν πξέπεη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ρνιείνπ  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. Σν ηνπξηζηηθό 

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 

παξέθθιηζε ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ από 

κειινληηθή κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ρνιείνπ. 

 

 Ππόγπαμμα εκδπομήρ (ενδεικηικό): 

 

07:50 π.μ.: Αλαρώξεζε από ην 2
ν
 Γπκλάζην  Κνδάλε                   

09:00 π.μ.: Άθημε ζην Δκπόξην Ν.Κνδάλεο 

09:00 π.μ.: Ξελάγεζε ζηνλ Άγην Μελά θαη ηελ Αγία νθία, θέξαζκα. 

14:00  μ.μ.: Άθημε ζην 2
ν
 Γπκλάζην Κνδάλεο  

 



Σν πξόγξακκα είλαη ελδεηθηηθό θαη ελδέρεηαη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ.  Πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν από ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

 

Απαπαίηηηοι Όποι 

Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο-Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο (αξηζκόο αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ) θαη θαη' άηνκν (όρη θαηά ιεσθνξείν) επηβάξπλζε. 

Αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 

αηπρήκαηνο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθδξνκή καζεηώλ/ηξηώλ θαη ζπλνδώλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

Πξνζθόκηζε απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ γηα ηηο αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο παξνρέο (αληίγξαθν 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ επαγγεικαηηθήο επζύλεο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξαθηνξείνπ ζην 

νπνίν ζα θαίλεηαη θαη ν αξηζκόο ηνπ ζπκβνιαίνπ, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηαηξηθήο θαη 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο). 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε 

δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. ηηο πξνζθνξέο λα 

αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη 

ηνπ ΦΠΑ). Οη πξνζθνξέο λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο ζην γξαθείν ηεο 

Γηεύζπλζεο ηνπ 2
νπ

 Γπκλαζίνπ Κνδάλεο. Θα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηελ Δγθύθιην 

12987/Γ2/2011, ηελ Παξαζθεπή 12 Απξηιίνπ 2019 θαη ώξα 09 π.κ. ζην γξαθείν ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ. 

 

Σν πιήξεο πξόγξακκα θαη νη αλαιπηηθνί όξνη ηεο εθδξνκήο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην 

ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό πνπ ζα ππνγξαθεί κε ην Σαμηδησηηθό Πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί. 

 

 Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε ποιοηικά κπιηήπια. πλεπώο ζα ζπλππνινγηζηνύλ 

ηόζν ε ηηκή, όζν θαη ε πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ θαηαιπκάησλ θαη ππεξεζηώλ. 

Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί από 

ην πνζό ηεο εμόθιεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ 

καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην Σνπξηζηηθό Γξαθείν. 

Ο ηξόπνο πιεξσκήο ζα θαζνξηζηεί ζην ζπκβόιαην θαη έλα πνζό 10% επί ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο εθδξνκήο ζα εμνθιεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο.   

      

Δπηπιένλ, ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη απαξαηηήησο CD κε ηελ πξνζθνξά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή pdf) ώζηε λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν.  

Γηαηεξνύκε σζηόζν ην δηθαίσκα λα μην επιλέξοςμε θακία πξνζθνξά, αλ θξηζεί νηθνλνκηθά 

δπζβάζηαρηε (έζησ θη αλ είλαη ε κεηνδνηνύζα) ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ 

ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ. 

 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, ΩΡΑ 09:00 π.μ. 

 

 
 

 

           Ο Διευθυντής 

Σσιτούρας  Γεώργιος 
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