
 

 

 

Προκιρυξθ  εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με κλειςτζσ προςφορζσ για τθ διοργάνωςθ 

εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνου προγράμματοσ ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων ςτα Ιωάννινα. 

 

Ο Διευκυντισ του 1ου Γυμνασίου Καβάλασ προκθρφςςει τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ με 

κλειςτζσ προςφορζσ, τριιμερθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ μακθτϊν/τριϊν ςτα Ιωάννινα (ςφμφωνα με 

το ΦΕΚ 456 /τ Β / 13.02.2020) με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

Α. τοιχεία εκδρομισ: 

Προοριςμόσ -Σόποσ μετακίνθςθσ: Ιωάννινα           

Ημερομθνίασ αναχϊρθςθσ:  12/03/2020                    Ώρα αναχϊρθςθσ : 08:00 

Ημερομθνίασ επιςτροφισ :   14/03/2020                    Ώρα επιςτροφισ : 10:00 

Πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν:    37 - 40                      Σάξεισ : Αϋ, Βϋ, Γϋ 

Πλικοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν: Σρείσ (03), δφο (02) ςυνοδοί και ζνασ αρχθγόσ 

Β. υνοπτικό Πρόγραμμα Μετακίνθςθσ – Εκδρομισ: 

Καβάλα-Μζτςοβο-Νθςάκι-Κάςτρο-Καλπάκι-Ζαγόρι-Φαράγγι Βίκου-Δωδϊνθ-Καβάλα 

Γ. Απαιτοφμενοι Όροι Προςφοράσ 

Μεταφορικό  μζςο και τυχόν πρόςκετεσ προδιαγραφζσ:  

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,  
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

 Καβάλα      18. 02 .2020 

                     Αρ. Πρωτ :   18                 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ   
  1ο Ημεριςιο Γυμνάςιο Καβάλασ 

 
  

   
 ΠΡΟ: Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ 
Πλθροφορίεσ   :  Tρικκαλιϊτθσ Γεϊργιοσ  Εκν. Αντίςταςθσ 20 – Σ.Κ. 65110 - Καβάλα 
Σθλζφωνο       :    2510-224843  Γραφείο 528-529 
Σζλεφαξ          :     2510-224843  Σθλ: 2513 503528-529 – Φαξ: 2513 503502 
Οδόσ               :     Κων/δη Ποιητή 16  mail@dide.kav.sch.gr 
Σαχ. Κϊδικασ  :    65201 ΚΑΒΑΛΑ  (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα) 
Email              :      mail@1gym-kaval.kav.sch.gr ΚΟΙΝ:  Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ 
Ιςτοςελίδα:http://1gymkaval.kav.sch.gr/joomla25/  (μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Διεφκυνςθσ 
  Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ) 



 

Σουριςτικό λεωφορείο : Σο οποίο κα πρζπει να διακζτει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ 

νομοκεςία προδιαγραφζσ, ϊςτε να πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ αςφαλείασ για τθν 

μετακίνθςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. 

Κατθγορία καταλφματοσ - Τπθρεςίεσ καταλφματοσ: 

Π.χ. τριϊν (3*) ι τεςςάρων αςτζρων (4*) με πρωινό, ςτα Ιωάννινα. Για τθν φιλοξενία των μακθτϊν 

ηθτοφνται δίκλινα ι τρίκλινα, (όχι ράντηα) δωμάτια και για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ μονόκλινα.  

Λοιπζσ υπθρεςίεσ: 

 Επιςκζψεισ ςτουσ  χϊρουσ που προαναφζραμε ςτο πρόγραμμα. 

 

τθν προςφορά τουσ τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ οφείλουν να ςυμπεριλάβουν: 

 

1. Να περιγράφουν αναλυτικά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (π.χ. Όνομα και κατθγορία καταλφματοσ, 

αρικμό δωματίων και κλινϊν και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ) ϊςτε να μθ δθμιουργθκοφν 

αςάφειεσ. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το Γραφείο γενικοφ Σουριςμοφ διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο 

βρίςκεται ςε ιςχφ. 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το ξενοδοχείο διακζτει νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και ότι πλθροφνται όλοι 

οι  όροι αςφάλειασ και υγιεινισ.  

4. Τποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

5. Πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ θ οποία να καλφπτει τα ζξοδα ατυχιματοσ ι αςκζνειασ 

μακθτϊν/τριϊν και ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν του ςυγκεκριμζνου ςχολείου. 

6. Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ πρζπει να ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ, 

αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι/μακιτρια,  ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι λοιπζσ 

χρεϊςεισ (ΦΠΑ). 

7. Μετά το τζλοσ τθσ εκδρομισ- μετακίνθςθσ το πρακτορείο οφείλει να εκδϊςει απόδειξθ ςε κάκε 

ςυμμετζχοντα ανάλογθ με τθ δαπάνθ που αντιςτοιχεί ςτο κακζνα. 

8. τθν προςφορά να αναφζρεται ο πικανόσ αρικμόσ των Free ειςιτθρίων για μακθτζσ ι ςυνοδοφσ 

κακθγθτζσ.  

9. Σουσ γενικοφσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι.  

10. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινιςεων και ξεναγιςεων για κάκε θμζρα. 

11. Σθν αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ που δε κα πραγματοποιθκεί θ μετακίνθςθ ςτισ οριςκείςεσ 

θμερομθνίεσ λόγω ανϊτερθσ βίασ (αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, απεργίεσ, εκλογζσ κτλ) με αλλαγι 

θμερομθνιϊν ι με επιςτροφι όλων των χρθμάτων χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ για το ςχολείο.  

12. Επιςτροφι του ποςοφ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι μακθτι-μακιτριασ ςε περίπτωςθ - που για 

λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι αςκζνειασ – ματαιωκεί θ ςυμμετοχι του. 



 

13. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν και τθν αξιολόγθςι τουσ από τθν αρμόδια επιτροπι, τα 

ςχολεία διατθροφν το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςουν τθν εκδρομι εφόςον δε ςυμπλθρωκεί 

ο απαραίτθτοσ αρικμόσ μακθτϊν / μακθτριϊν ι ςε περίπτωςθ ανυπζρβλθτου κωλφματοσ. 

14. Η απόφαςθ τθσ επιτροπισ επιλογισ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου : 

http://1gymkaval.kav.sch.gr/joomla25  

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 

ςτο Γραφείο του 1
ου

 Γυμναςίου Καβάλασ, που εδρεφει ςτθν Καβάλα, με επιςυναπτόμενα όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ μορφι, και όχι με τθλεομοιοτυπία-FAX, ι μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (οφτε με κωδικό αςφαλείασ),  το αργότερο μζχρι τθν Σρίτθ, 25  

Φεβρουαρίου  2020 και ϊρα 13:00 

Κατά τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ θ εμπειρία των γραφείων 

ςε πολυιμερεσ ςχολικζσ εκδρομζσ, κακϊσ και θ αξιοπιςτία ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και το 

ςυμφζρον των μακθτϊν. 

Μετά τθν παραλαβι των προςφορϊν, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του χολείου κα ςυνεδριάςει τθν 

ίδια μζρα και ϊρα, για τθν επιλογι του τουριςτικοφ γραφείου . 

 

 

 
 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
               
                                                                                                     ΣΡΙΚΚΑΛΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
                                                                                                           MSc Μακθματικόσ 

http://1gymkaval.kav.sch.gr/joomla25

		2020-02-19T10:08:22+0200




