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ΔΔΕ Κνδάλεο 

 

 

Γξαθεία Γεληθνύ Τνπξηζκνύ 

 

Θέμα: «Ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ για ππαγμαηοποίηζη ημεπήζιαρ εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ»  

 ΥΔΣ: 129287/Γ2/2011 Τ.Α. (ΦΔΚ 2769/η.Β' /02-12-2011) 

 

Πποζκαλούμε  
 

 Τα Γξαθεία Γεληθνύ Τνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΕΟΤ, λα 

θαηαζέζνπλ ζην Γπκλάζην Γαιαηηλήο ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη ηε Γεςηέπα  25 / 01 / 2016 και 

ώπα 12:00 ζρεηηθά κε ηελ εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή πνπ πξνηίζεηαη λα νξγαλώζεη ζηε 

Θεζζαινλίθε, ηε  Γεςηέπα 15 Φεβποςαπίος 2016. Θα ζπκκεηάζρνπλ .......81............ καζεηέο θαη 

.....5....  ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

 

 Εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Με ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

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

 

 Σηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα εμήο: 

 Η δηαδξνκή ησλ ιεσθνξείσλ ζα είλαη : Γσμνάσιο Εράτσρας – Γσμνάσιο Γαλατινής 

Θεσσαλονίκη – Γσμνάσιο Γαλατινής - Γσμνάσιο Εράτσρας. 

 Αζθάιεηα: Υπνρξεσηηθή αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλσηή θαη πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ 

θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή.  

 Οη εθδξνκείο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δηόδηα νύηε ζα επηβαξπλζνύλ από δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύ- 

ςνπλ ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε αλαηίκεζεο ησλ εηζηηεξίσλ. 

 Η κεηαθνξά ησλ καζεηώλ λα γίλεη κε θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνιπηειείαο.  

 Τα ιεσθνξεία λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ όιεο ηηο ώξεο ηεο εθδξνκήο.   

 Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνδνύο 

θαζεγεηέο. 

 Θα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ε 

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΦΡΙ 



επηβάξπλζε αλά καζεηή. 

 Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ θαθνθαηξίαο ή άιιεο 

ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν.  

 

Σεκεηώλνπκε όηη: 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο ηελ ίδηα κέξα (Γεςηέπα 25-01-2016, ώπα 

12:00) ελώπηνλ επηηξνπήο θαζεγεηώλ, αληηπξνζώπσλ ησλ καζεηώλ θαη αληηπξνζώπσλ ηνπ 

Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ. 

 

Τν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί ηειεθσληθά. 

 

                                                                               

             Ο Γιεςθςνηήρ  
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