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ΘΕΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζρεηηθά κε 

κεηάβαζε θαη επηζηξνθή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνο θαη από Κέξθπξα». 
ΥΕΣ. : «Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄ /06-03-2017) κε  ζέκα  «Δθδξνκέο- 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Γεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο» 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 

Τα Γξαθεία Γεληθνύ Τνπξηζκνύ θαη ΚΤΔΛ, κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΤ 

ζε ηζρύ, λα θαηαζέζνπλ ζην 2ν Γπκλάζην Πξέβεδαο ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζε θάθειν. Οη  

πξνζθνξέο  κπνξνύλ  λα  ππνβιεζνύλ  κε   εμνπζηνδνηεκέλν  εθπξόζσπν  ή  ηαρπδξνκηθά,  αξθεί λα 

δηαζθαιηζηεί όηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί από ην ζρνιείν κέρξη ηελ Δεπηέξα, 8/05/2017 θαη ώξα 11.30 
π.κ. 
 
Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 
α. Πξννξηζκόο: Κέξθπξα 
β. Αξηζκόο κεηαθηλνύκελσλ καζεηώλ: 87 
γ. Σπλνδνί θαζεγεηέο (07) επηά 
δ. Τξόπνο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ: Λεσθνξείν 
ε. Ηκεξνκελία κεηαθίλεζεο: Σξίηε, 16-05-2017 
 
Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζα έρεη σο εμήο: 
 
Σξίηε, 16-05-2017 
7.30 : Αλαρώξεζε από ην ρώξν ηνπ Σρνιείνπ 
9.00: Άθημε ζηελ Ηγνπκελίηζα θαη επηβίβαζε ζην Ferry boat 
9.30 : Αλαρώξεζε γηα Κέξθπξα 
11.00 : Άθημε ζηελ Κέξθπξα 
11.00 – 15.30 : Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο-Δπίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν θαη ζην 

Μνπζείν Αζηαηηθήο Τέρλεο. Πξνζθύλεκα ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Σππξίδσλα – Γεύκα. 



15.30 : Δπίζθεςε ζην «Καλόλη» 
12.30 : Δπηβίβαζε ζην Ferry boat θαη αλαρώξεζε γηα Ηγνπκελίηζα 
19.00 : Άθημε ζηελ Ηγνπκελίηζα - Αλαρώξεζε γηα Πξέβεδα 
20.30: Άθημε ζηελ Πξέβεδα 
  

Παξαθαινύκε θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο επηπιένλ λα ιάβεηε ππόςε ζαο θαη ηα εμήο: 
-Τν ιεσθνξείν λα είλαη ζηε δηάζεζή καο ζπλερώο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ καο. 
-Οη  κεηαθηλήζεηο  ησλ  καζεηώλ  λα  γίλνληαη  κε  ιεσθνξεία  πνπ  πιεξνύλ  ηηο  πξνδηαγξαθέο  

αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ, βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο  λνκνζεζίαο. 
- Σηελ   ηειηθή   ζπλνιηθή   ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επίλαπινη θαπζίκσλ, ηα δηόδηα θαη ν ΦΠΑ 

θαζώο θαη ην θόζηνο ηνπ Ferry Boat γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο θαη ζηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη 

ε ζπλνιηθή ηειηθή ηηκή θαζώο θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή. 
-Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο ηνπ δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ε νπνία 

πξέπεη λα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ελώ επίζεο κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ππεύζπλε 

δήισζε, όηη δηαζέηεηε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΤ ζε ηζρύ. 
-Δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε πξόζζεηε αζθάιηζε καζεηώλ – εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ 
ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηώλ ή ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ.   
Τν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Σρνιείνπ. 
Σε πεξίπησζε αζέηεζεο   ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα απνθαζίζεη γηα 

ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
Πξνζθνξέο εθπξόζεζκεο πέξαλ ηεο πξνβιεπόκελεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο δελ ζα γίλνληαη 

δεθηέο όπσο επίζεο θαη  πξνζθνξέο πνπ ζα ζηέιλνληαη κε  Fax  ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 
Σε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ απξόβιεπησλ γεγνλόησλ, ην ζρνιείν ή νη 

καζεηέο δελ ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηνπ επηιεγέληνο ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ. 
                          
 

     Ο Δηεπζπληήο       
                                                                                                                         
                                                                                                      

  Δεκήηξηνο Η. Κίζηεο   
                       ΠΕ19 Πιεξνθνξηθήο                                                                                          


