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Θέκα: « Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζρεηηθά 

κε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Αλαηνιήο από 

Θωάλληλα πξνο ΚΠΕ Θζαθεο, από  29 Απξηιίνπ  έωο 02 Μάηνπ 2017» 

ΥΔΣ.: Y.A. 33120/ΓΓ4/28-2-2017 (ΦΔΚ 681/η. Β’/06-03-2017) κε ζέκα «Δθδξνκέο – Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο 

ρώξαο»  (Άξζξν 3 Παξάγξαθνο 2: Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο ζην Πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο) 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ, λα 
θαηαζέζνπλ ζην 1ν Γπκλάζην Αλαηνιήο ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά   θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1  
Απξηιίνπ κέρξη   6 Απξηιίνπ θαη ώξα 12.00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο θακία πξνζθνξά 
θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

     Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Πξννξηζκόο: ΘΩΑΝΝΘΝΑ – ΘΘΑΚΗ - ΘΩΑΝΝΘΝΑ 

2) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ : 45 καζεηέο, 5 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί 

3) Μεηαθνξηθό κέζν:  

ΛΕΩΦΟΡΕΘΟ κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: ΚΣΔΟ, Γειηίν θαηαιιειόηεηαο, Εώλεο 

αζθαιείαο, Άδεηα Κπθινθνξίαο (επηαεηίαο ή λεόηεξε ώζηε λα εηζέξρεηαη ζην ηζηνξηθό θέληξν ησλ 

πόιεσλ – θσηνηππία ηεο άδεηαο) Σν ιεσθνξείν λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα όιεο 

ηηο κεηαθηλήζεηο. 

4) Υξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο :  

Αλαρώξεζε:29 Απξηιίνπ. Δπηζηξνθή:02 Μαίνπ. 

Ζεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) ηνπ ηαμηδηνύ κόλν γηα  ηελ  κεηαθνξά κε 

ιεωθνξείν θαη ε επηβάξπλζε(θόζηνο εηζηηεξίνπ) αλά καζεηή  γηα ηε κεηαθνξά  ηνπ  κε ην 

πινίν από θαη πξνο Θζάθε.   

{Οη  καζεηέο ζα δηαλπθηεξεύζνπλ ζην ρώξν ηεο  εζηίαο  ηνπ ΚΠΕ  Θζάθεο  θαη ζε  

ζπλεξγαδόκελν  μελνδνρείν.}   

 

Παξαθαινύκε θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηα εμήο: 

( ελδεηθηηθά ) 

 Εεηείηαη ε  πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

ή αζζέλεηαο. 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξεία πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ, βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 



 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα 

απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθίλεζε εθόζνλ δελ 

ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ/ ηξηώλ. 

 Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ από επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην λόκν. Ζ 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο πέξαλ ηεο ηηκήο, ζπλεθηηκά ηελ πνηόηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ, ην εύξνο ησλ πξνζθεξόκελσλ παξνρώλ, ηελ παιαηόηεηα ηνπ 

ιεσθνξείνπ θαη δελ ππνρξενύηαη λα επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί. 
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