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ΘΕΜΑ: « Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιυηικών γπαθείυν για 

ππαγμαηοποίηζη  διδακηικήρ επίζκετηρ ζηη ΣΤΕ Καπδιάρ (Πονηοκώμη)).» 

 

Παξαθαινύκε όζα ηαμηδησηηθά γξαθεία επηζπκνύλ ,  λα εθδειώζνπλ θαη λα 

ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ 

καο . 

Ζ πξνζθνξά θαηαηίζεηαη κλειζηή ζην ζρνιείν . 

Με θάζε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο θαη 

Υπεύθςνη δήλυζη όηη δηαζέηεη βεβαίυζη ζςνδπομήρ ηυν νομίμυν πποϋποθέζευν 

για ηη λειηοςπγία ηοςπιζηικού  γξαθείνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ιζσύ. 

1 ΥΟΛΔΗΟ 1
Ο
 ΔΠΑΛ ΚΟΕΑΝΖ 

2 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

ΣΟΠΟ 

ΑΝΑΥΧΡΖΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

ΑΝΑΥΧΡΖΖ ΚΑΗ 

 ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

ΣΔ ΚΑΡΓΗΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

7 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2016 

7 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2016 
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ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΟΝΣΧΝ 

Μαζεηέο:    80 

Καζεγεηέο:  4 

ΤΝΟΛΟ:  84 
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ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ ΜΔΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Πνιπηειή θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν γηα ηηο νδηθέο 

κεηαθηλήζεηο , ην νπνίν λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε 

ηνπ ζρνιείνπ  

 

θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ρσξίο πεξηνξηζκό 

ρηιηνκέηξσλ ή σξαξίνπ γηα ηελ κε παξαθώιπζε ή πινπνίεζε 

ηεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο 
5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΗ 



 

 

 

 

 

 

ΓΧΜΑΣΗΑ 
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ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

1.Να εθδώζεη νλνκαζηηθέο θνξνινγηθέο απνδείμεηο γηα ηνπο 

εθδξνκήο , εθόζνλ δεηεζεί. 

2.Γπλαηόηεηα ηαηξηθήο θάιπςεο ζηνπο καζεηέο  

  
7 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΑΦΑΛΖΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΖ 

ΝΑΗ 

8 ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΟΔΡΔΣΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΛΤΦΖ 

ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ Ή 

ΑΘΔΝΔΗΑ  

ΝΑΗ 

9 ΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΟΡΓΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΖΓΗΟΤ (+Φ.Π.Α) 

ΝΑΗ 

10 ΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΟΡΓΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΖΓΗΟΤ (+Φ.Π.Α) 

ΑΝΑ ΜΑΘΖΣΖ 

ΝΑΗ 

11 ΚΑΣΑΛΖΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

ΧΡΑ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2016 

12:00 κ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

12 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΥΧΡΖΖ  
Πέκπηε 7-04-2016 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γηδαθηηθήο επίζθεςεο 

 

Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν Κ.Καξακαλιή 26 ζηηο 8:30 πκ γηα ηελ ΣΔ Καξδηάο 

ζηελ Πνληνθώκε θαη επηζηξνθή ζην  ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 14:00κκ 

 ΛΟΙΠΑ 

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

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθδξνκήο ζα εμνθιεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε  απηήο  

 Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα 

παξαθξαηεζεί από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθδξνκήο  

 Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα ζπλεπώο ζα 

ζπλππνινγηζηνύλ ηόζν ε ηηκή όζν θαη ε πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ 

θαηαιπκάησλ θαη ππεξεζηώλ . 

 Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο , ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο 

ρσξίο απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν. 

 Γηα πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζην 

ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ : 2461031765  

 

 

                                                                                         Ο Διευθυντής 
 

  

Μπαλτζής Πρόδρομος                     
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