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Πηοιεκαΐδα, 22 Φεβροσαρίοσ 2019                      

Αρ. Πρωη.: Φ23.2/133    

 

 

Προς: Σοσρηζη ηθά Γραθεία  

Κοηλ.:  Γ/λζε Β/ζκηας  Δθπ/ζες Κοδάλες   

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφζροντος 

Τν Μνπζηθό Γπκλάζην-Λύθεην Πηνιεκαΐδαο πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη ηεηξαήκεξε εθδξνκή ζην πιαίζην                       

ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ Σρνιείνπ Πηνιεκαΐδαο από 13-04-2019 έως 16-04-2019 

ζην Ναύπλιο. Η κεηαθίλεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΥΑ 33120/ΓΔ4 (28-02-2017) (ΦΕΚ 

681/06-03-2017). 

Οη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξόκελσλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ ζα θαηαηεζνύλ θιεηζηέο ζην ζρνιείν θαη ζα αλνηρηνύλ  

ηελ Πέμπτη 28-02-2019 θαη ώξα 12:00 μ.μ.  

- Ηκεξνκελία κεηαθίλεζεο: Σάββαην 13-04-2019 θαη επηζηξνθή Τξίηε 16-04-2019.  

- Πξννξηζκόο: Ναύπιην. 

- Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 32 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνί θαζεγεηέο, ζύλνιν 34 άηνκα.  

Από ην Τνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα αλαιάβεη ηε κεηαθίλεζε δεηείηαη:  

1. Μεηαθνξά ην Σάββαην 13-04-2019 πξνο Ναύπιην θαη επηζηξνθή ηελ Τξίηε 16-04-2019 κε ηνπξηζηηθό ιεσθνξείo, 

πνιπηειέο, θιηκαηηδόκελo πνπ λα πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν 

θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΕΟ, δώλεο αζθαιείαο, θιπ.). Τν ιεσθνξείν πξέπεη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ 

ζρνιείνπ 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. Τν ηνπξηζηηθό γξαθείν 

δεζκεύεηαη γηα ηελ άςνγε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνύ από κειινληηθή κεηαθίλεζε ησλ 

καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Δηακνλή ζε μελνδνρείν ηξηώλ αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή ζηηο 13, 14 θαη 15-04-2019 ζε ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα 

δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.  

3. Έκπεηξνο μελαγόο γηα δύν (02) εκέξεο.  

4. Η κεηαθίλεζε θαη ε δηακνλή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ πξέπεη λα είλαη δσξεάλ θαη λα κελ επηβαξύλεη ηνπο καζεηέο.  

5. Υπνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο (αξηζκόο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ) θαη θαη’ άηνκν 

(όρη θαηά ιεσθνξείν) επηβάξπλζε.  
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6. Υπεύζπλε δήισζε όηη ην ηνπξηζηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

7. Σηηο πξνζθνξέο λα αλαθέξεηαη ε ηειηθή ηηκή θαηά άηνκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ 

ΦΠΑ).  

8. Σε πεξίπησζε έθηαθηεο κε ζπκκεηνρήο νξηζκέλσλ καζεηώλ ην ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο 

εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο 

απνδεκίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ.  

Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα. Τν ζρνιείν ζα επηιέμεη ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο δύν απηέο 

παξακέηξνπο (ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο). Σην 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 Γηεσζσληής ηοσ 

                                                                                          Μοσζηθού τοιείοσ Πηοιεκαΐδας 

 

                                                                                                   Σαγηεβερελίδες Παύιος  
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