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Κοδάλε 17 Γεθεκβρίοσ 2018 

Αρ. πρωη.: 510 
  

 Προς : Γ/λζε Γ.Δ. Ν. Κοδάλες 

 

  

 

 

 

Θέκα: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεηξαήκεξεο 

εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην Μόλαρν από ηηο 3 έσο ηηο 6 Απξηιίνπ 2019». 

 

Τν 4
ν
 Γπκλάζην Κνδάλεο δηνξγαλώλεη ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ειιεληθό 

ζρνιείν ηνπ Μνλάρνπ, ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ 2 ζρνιείσλ θαη θαιεί ηα 

ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ 

Παραζθεσή  21/12/2018 θαη ώρα 10:00 π.κ. ζην γξαθείν ηεο Δ/ληξηαο ηνπ 4
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Κνδάλεο.    

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

1. Προορηζκός: Μόλαρν, Γεξκαλία 

2.  Μεηαθορηθά κέζα: Αεξνπνξηθώο από θαη πξνο Μόλαρν ή άιιν θνληηλό 

αεξνδξόκην, εθόζνλ ηζρύνπλ νηθνλνκηθόηεξα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα. Οδηθή 

κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν πξνο θαη από ην αεξνδξόκην Θεζ/λίθεο θαη από θαη 

πξνο ην αεξνδξόκην Μνλάρνπ ή ην αεξνδξόκην  άιιεο πόιεο. Οδηθέο 

κεηαθηλήζεηο θαηά ηηο εθδξνκέο θαη μελαγήζεηο ζηε Γεξκαλία 

3. Αρηζκός αηόκωλ:  40 ±2 καζεηέο  θαη 4 ζπλνδνί.  

4. Ζκεροκελία πραγκαηοποίεζες εθδροκής θαη ώρες αλατώρεζες-επηζηροθής: 

Αλατώρεζε Σεηάρηε, 03/04/2019 θαη ώξα 06:00π.κ. από ην ζρνιείν. 

Δπηζηροθή 06/04/2019 θαη ώξα 22:00κ.κ. ζηνλ ίδην ρώξν.  Οη ώξεο θαη νη κέξεο 

αλαρώξεζεο θαη επηζηξνθήο ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ εάλ ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο πηήζεηο. 

5. Τν πξαθηνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξνπο νδεγνύο θαη ηα ιεσθνξεία λα 

πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΕΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε ζηελ 

απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ Σρνιείνπ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 
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6. Η μελάγεζε λα πεξηιακβάλεη : 

 πεξηήγεζε ζηα θιαζζηθά αμηνζέαηα ηνπ Μνλάρνπ (Marienplatz, Residenz, λανί, 

αλάθηνξα, παιηά πόιε, αγγιηθόο θήπνο, ππαίζξηα αγνξά, νιπκπηαθό πάξθν, 

Allianz Arena, κνπζείν ηερλνινγίαο, παιάηη Nymphenburg, κνπζείν 

BMW………) 

 επίζθεςε ζην Νηαράνπ 

 θάζηξν Neuschwanstein , Oberammergau, βαπαξηθέο Άιπεηο. 

7. Να ππάξρεη αζθάιεηα  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ 

θαη λα παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

8. Δηακνλή  ζε μελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ κε πξσηλό (θηάλεη λα είλαη θαζαξό θαη 

αμηνπξεπέο), ζε 3θιηλα ή 4θιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο.  

9. Έθδνζε νλνκαζηηθώλ θνξνινγηθώλ απνδείμεσλ γηα ηνπο εθδξνκείο, εθόζνλ ην δεηήζνπλ. 

10. Κακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ εθδξνκέσλ κε δηόδηα ή θόξνπο.  

11. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή θαη ε ηηκή αλά 

καζεηή(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ) 

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

ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

ηζρύ. 

13. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα 

παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί κε βάζε ηελ Εγθύθιην 

129287/Γ2/2011, ηελ Παραζθεσή  21/12/2018 θαη ώρα 10:30 π.κ ζην γξαθείν 

ηεο Δ/ληξηαο ηνπ 4
νπ

 Γπκλαζίνπ Κνδάλεο.  

14. Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε 

όπσο θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 

Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

 

 

 

Ζ Γηεσζύληρηα 

 

 

Κραληώηε Άλλα  

   Φηιόιογος 
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