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Κνδάλε   15/01/2020 

 

Αξηζκ. Πξση.: 9 

 

 

 

ΠΡΟ: Σαμηδηωηηθά – Σνπξηζηηθά   

Πξαθηνξεία 

    

ΚΟΗΝ:   Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

               Ν. Κνδάλεο 

  

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ» 

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

To 2ν Γπκλάζην Κνδάλεο, πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηε δηνξγάλσζε ηεηξαήκεξεο 

εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο καζεηώλ ηεο  Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ ζηε Ρόδν, ζην πιαίζην 

πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Καινύληαη νη θαηά ην λόκν δηθαηνύρνη πνπ 

ελδηαθέξνληαη, λα θαηαζέζνπλ ηελ Σεηάξηε 22-1-2020 θαη ώξα 11:00 π.κ 

ΚΛΔΗΣΔ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

ζε πξσηόηππε κνξθή θαη όρη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ  

 

ηνηρεία Δθδξνκήο 
Σόπνο: Ρόδνο 

Υξόλνο: 28 Μαξηίνπ 2020 – 31 Μαξηίνπ 2020.  

Γηάξθεηα: Σέζζεξηο (4) εκέξεο – ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο ζηε Ρόδν 

πκκεηέρνληεο: 26 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί Καζεγεηέο. (1 αξρεγόο  θαη 2 

πλνδνί) 

ύλνιν: 29 άηνκα. 

 

Μέζνλ: Ζ κεηαθίλεζε Κνδάλε-Θεζζαινλίθε  θη αληίζηξνθα ζα γίλεη νδηθώο θαη 

Θεζζαινλίθε –Ρόδνο θαη αληίζηξνθα αεξνπνξηθώο. Γηα ηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο ηα 

ιεσθνξεία πξέπεη λα είλαη πνιπηειή, θιηκαηηδόκελα θαη λα πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο 

πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, 

δώλεο αζθαιείαο, θιπ.). Σα ιεσθνξεία 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. 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. Να ππάξρνπλ εθεδξηθνί νδεγνί 

γηα όζεο κεηαθηλήζεηο ρξεηαζηεί λα γίλνπλ πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ησλ βαζηθώλ  νδεγώλ. 



Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνύ 

γξαθείνπ από κειινληηθή κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ρνιείνπ. 

Ξελνδνρείν: Γηακνλή ζε μελνδνρεία 3* ή 4*. Σα μελνδνρεία λα βξίζθνληαη  κέζα 

ζηελ πόιε θαηά πξνηίκεζε θαη λα ιεηηνπξγνύλ όιν ην ρξόλν. Απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε ε δηακνλή καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζην ίδην θηίξην.  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). ηελ πξνζθνξά ηνπ Σνπξηζηηθνύ 

γξαθείνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην όλνκα, ε ηνπνζεζία/δηεύζπλζε θαη ε ηζηνζειίδα 

ηνπ πξνηεηλόκελνπ μελνδνρείνπ (εθόζνλ απηή ππάξρεη). 

Γωκάηηα: δίθιηλα θαη ηξίθιηλα (καζεηέο) – κνλόθιηλα (Καζεγεηέο), κε ην δηθό ηνπο 

κπάλην, όια ζηνλ ίδην όξνθν/πηέξπγα ηνπ μελνδνρείνπ. Όρη ξάληδα. 

Γηαηξνθή: Ζκηδηαηξνθή ζε κπνπθέ (πξσηλό θαη κεζεκεξηαλό ή βξαδηλό θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεσο γηα ηελ θάζε κέξα). 

Ζ παξνρή ππεξεζηώλ μελάγεζεο ζα ζπλεθηηκεζεί. 

 
  

 

ΔΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΖ 

άββαην 28-03-2020 

Αλαρώξεζε από ην 2
ν
 Γπκλάζην  Κνδάλεο 

Άθημε ζην αεξνδξόκην «Μαθεδνλία»  Θεζζαινλίθεο 

Αλαρώξεζε γηα Ρόδν 

Άθημε ζην αεξνδξόκην «Γηαγόξαο» Ρόδνπ. 

 Δπίζθεςε ζηελ Αξραία Κάκεηξν, ζην  θάζηξν Κξεηελίαο θαη ζηε  Φηιέξεκν 

Σαθηνπνίεζε θαη μεθνύξαζε ζην μελνδνρείν  

Πξώηε γλσξηκία κε ηελ  πόιε 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δείπλν 

Κπξηαθή 29-03-2020 

Δπίζθεςε ζην  Πξαζνλήζη (ε πεξίπησζε πνπ ν δηαρσξηζκόο είλαη ππαξθηόο) 

Δπίζθεςε ζηε Λίλδν θαη αλάινγα κε ην ρξόλν ζηελ Παλαγία Σζακπίθα 

Δπίζθεςε ζην Rhodes Toy Museum Greece  

Πεγέο Καιιηζέαο  

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δείπλν 

Γεπηέξα 30-03-2020 

Δπίζθεςε ζηελ Παιηά πόιε (Παιάηη  Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, Αξραηνινγηθό κνπζείν, 

Παλαγία ηνπ Κάζηξνπ, Κνζκεηηθή ζπιινγή Ρόδνπ, ηείρε παιηάο πόιεο ) 

Πεξηήγεζε ζηε λέα πόιε (Μαλδξάθη,  Ηεξόο Ναόο Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ, 

Καζνιηθή Αξρηεπηζθνπή Ρόδνπ )   

Ξεθνύξαζε ζην μελνδνρείν 

Γείπλν ζην μελνδνρείν 

 Έμνδνο ζηελ πόιε 

 

Σξίηε 31-03-2020 

Δπίζθεςε ζην Δλπδξείν  

Δπίζθεςε ζηελ  Λόθν ηνπ Μόληε κηζ (αξραία Αθξόπνιε,  Ναόο ηνπ Απόιισλα θαη 

Αξραίν ηάδην)  

Αλαρώξεζε γηα Θεζζααινλίθε 

Άθημε ζην αεξνδξόκην «Μαθεδνλία» Θεζζαινλίθεο θαη αλαρώξεζε γηα Κνδάλε 



Δπηζηξνθή ζην 2
ν
  Γπκλάζην  Κνδάλεο 

 

Θα πξνηηκεζεί πξωηλή πηήζε γηα Ρόδν θαη απνγεπκαηηλή γηα ηελ επηζηξνθή. 

Σν πξόγξακκα είλαη ελδεηθηηθό θαη ελδέρεηαη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο -αλάινγα 

κε ηηο ώξεο πηήζεο  -γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ.  

ε πεξίπηωζε πνπ ππάξρνπλ νηθνλνκηθόηεξεο πξνζθνξέο ζην δηάζηεκα 

2/04/2020-5/04/2020 ή ην πξώην 10ήκεξν Μαΐνπ 2020 (2 εξγάζηκεο θαη έλα 

αββαηνθύξηαθν) παξαθαινύκε λα καο ην αλαθέξεηε. 

 

Πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από 

ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.  

Ζ ζεηξά ησλ πεξηεγήζεσλ λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 

Απαξαίηεηνη Όξνη 

Ζ κεηαθίλεζε, ε δηακνλή ζε 3 κνλόθιηλα δσκάηηα, ην πξσηλό θαη ηα γεύκαηα ησλ 3 

ζπλνδώλ θαζεγεηώλ πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. 

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. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη έγγξαθα (αληίγξαθα e-mail ή fax) πνπ λα πηζηνπνηνύλ 

ηελ ύπαξμε δηαζεζηκόηεηαο ησλ δσκαηίσλ ζηα μελνδνρεία,  

ηηο πξνζθνξέο λα αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ε ηειηθή 

ηηκή θαη’ άηνκν (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 Σεηάξηε  22/1/2020 θαη ώξα 11:00 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. 

 

Σν γξαθείν ζα εθδώζεη απνδείμεηο γηα θνξνινγηθή ρξήζε ζηνλ θάζε καζεηή/-ηξηα 

μερσξηζηά. Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα, ζπλεπώο 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. Οπνηαδήπνηε 

κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί από ην πνζό 

ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο  

      

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 κελ επηιέμνπκε 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 ΣΕΣΑΡΣΗ 22 

Ιανουαρίου 2020, ΩΡΑ 11:00. 

 

 

 
 

Ο Γηεπζπληήο 

 

Σζηηνύξαο Γεώξγηνο 
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