
 

ΠΡΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ  

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΓΗΑΜΟΝΖ .  

 

           Όινη νη ηνκείο ηεο   Β΄ ηάμεο ηνπ 2νπ ΔΠΑΛ Κνδάλεο 

δηνξγαλώλνπλ  εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ Κέξθπξα  από ηελ 

Σξίηε 03/05/2022 έσο ηελ Πέκπηε 05 /05/2022 

θαη θαιεί κε βάζε ηελ Τ.Α. 20883/ΓΓ4/ΦΔΚ 456/03 -02-2022 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), 

πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη 

ηελ  Σεηάξηε  06 Απξηιίνπ 2022 θαη ώξα 11:30κ.κ ζην 

γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηελ 

ίδηα εκέξα ζηηο 12:00 π.κ. παξνπζία  όισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

Οη πξνζθνξέο ησλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ ζα γίλνπλ κε ηα πην 

θάησ ζηνηρεία θαη απαηηήζεηο :  

1. Πξννξηζκόο:. Πξννξηζκόο: Κέξθπξα (ηξεηο εκέξεο – δύν 

δηαλπθηεξεύζεηο).  

2. Πξνηεηλόκελε εκεξνκελία: Αλαρώξεζε Σεηάξηε 03 /05/2022 

                        
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡ ΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΠΑΗΓΔΗΑ   

& ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ  
ΠΔΡ ΗΦΔΡ ΔΗΑΚΖ Γ/ ΝΖ Π/ ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ.  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

Γ/ΝΖ Γ/ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓ ΔΤΖ ΚΟΕΑΝΖ  

2
ν
 ΔΠΑ.Λ. ΚΟΕΑΝΖ  

 

Σαρ.  Γ/λζε: Αλδξέα Κάιβνπ –  50100  Κνδάλε  

Σει . :  2461026994 –  fax. :2461032588  

 

 

 

 

KOZANH 01/04/2022  

ΑΡ .ΠΡΩΣ . :191 

 

  



θαη Δπηζηξνθή Παξαζθεπή 05 /05/2022. 

3. Ώξα αλαρώξεζεο 08:00 π.κ. ώξα επηζηξνθήο 19.30 κ.κ.  

4. πλνιηθά άηνκα :115 καζεηέο, 05 ζπλνδνί θαζεγεηέο θαη 

1(έλαο) αξρεγόο.  

5. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα 

παξαθάησ: • Ξελνδνρείν : ηξηώλ ή  ηεζζάξσλ Αζηέξσλ κε 

πξσηλό. Σξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη 3 δίθιηλα γηα 

ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηεξώληαο όιεο ηηο αλάινγεο 

πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα πξσηόθνιια θαηά ηεο 

covid-19. 

6. Σε ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ 

θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ)  

7. Ο Γηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο.  

8. Ζ αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

πξνζθνξάο ζα γίλεη από πεληακειή επηηξνπή, απνηεινύκελε 

από ην Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο, 

εθπξόζσπν ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ θαη εθπξόζσπν ησλ 

καζεηώλ.  

9. 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.  

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ 

ηνπο απαηηείηαη :  

 Λεσθνξείν θιηκαηηδόκελν κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο (ΚΣΔΟ, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, δώλεο αζθαιείαο 

θιπ) 

 Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε 



ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 Πξόζζεηε αζθάιηζε γηα θάιπςε εμόδσλ ζε πεξίπησζε  

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

 Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ ύπαξμε εηδηθνύ ζήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ.  

 Ζ ηήξεζε όισλ ησλ πξσηνθόιισλ πνπ ηζρύνπλ ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ covid. 
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