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 Κέπκςπα   19-11 -2018 

 

Απ. ππ.:     1212 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη - ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιωηικών 

γπαθείων για  καηάθεζη πποζθοπών εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ μαθηηών ηος 

Λςκείος ζηην ESA –Ιηαλία. 

 

Με βάζε ηελ Τ.Α.  33120/ΓΓ4/28-02-2017, ΦΔΚ 681/06-03-2017 η. Β’ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην ζρνιείν  πξνζθαιεί ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία 

λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο θιεηζηέο πξνζθνξέο (δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε 

πξνζθνξώλ κε fax ή δηαδηθηπαθά θαη θάζε πξνζθνξά κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ζα γίλεη 

δεθηή ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 190919/Γ2/25-11-2014 ηνπ ΤΠΠΔΘ) ζην Γξαθείν ηεο 

Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ καο  κέρξη ηελ Πέμπηη 22-11-2018 και ώπα 11.00΄. 

Πποδιαγπαθέρ εκδπομήρ 

Πξννξηζκόο: ESA –Ηηαιία 

Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο από Κέξθπξα:  Γεπηέξα 15/4/2019 

Ζκεξνκελία επηζηξνθήο ζηελ Κέξθπξα: Κπξηαθή 21/4/2019 

Ημεπήζιο ππόγπαμμα:  

Γεςηέπα 15/4 

πλάληεζε ζηηο 7κκ ζηα εθδνηήξηα ησλ πινίσλ ηνπ ιηκέλα Κέξθπξαο θαη 

αλαρώξεζε   γηα Ζγνπκελίηζα.  

Σπίηη 16/4 

Αλαρώξεζε ζηηο 12.00’   από ηνλ ιηκέλα Ζγνπκελίηζαο, γηα Ηηαιία, (Μπξίληηδη 

ή Μπάξη). Άθημε ζηηο 09.00’ , ώξα Ηηαιίαο. Αλαρώξεζε ζηηο 9.30 γηα Μαηέξα, άθημε 

ζηηο 10.30’. Ξελάγεζε ζηελ πόιε θαη αλαρώξεζε 12.30’  γηα Ρώκε. Άθημε ζηηο 21.00’  

ζηελ Ρώκε, δείπλν ζην μελνδνρείν. 

Σεηάπηη 17/4   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/βάθμιαρ  & Β/βάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ιονίων Νήζων 

Γ/νζη Β/βάθμιαρ Δκπ. Κέπκςπαρ 

2
ο
 Γενικό Λύκειο Κέπκςπαρ 

π. Ξύνδα 4, 49100 Κέπκςπα., Σηλ. 2661043400,  fax: 2661031733 

Email:   mail@2lyk-kerkyr.ker.sch.gr 
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Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 08.30’  γηα ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο Ρώκεο. 

Άθημε ζηελ Πηάηζα Βελέηζηα, θαη από εθεί πεδή ζην Κνινζζαίν. Αλαρώξεζε κεηά ην 

πέξαο ηεο μελάγεζεο ζην Κνινζζαίν, κε ην ιεσθνξείν γηα ην Βαηηθαλό. Ξελάγεζε 

ζηνπο ρώξνπο ηεο Αγίαο Έδξαο θαη κεηά αλαρώξεζε πεδή, κέζσ ηνπ Καζηέιν αλ 

‘Αληδειν πξνο ηελ Πηάηζα Ναβόλα θαη ην Πάλζενλ.  ύληνκε μελάγεζε ζην Πάλζενλ 

θαη κεηά από κηα  ζηάζε ζηελ νκώλπκε πιαηεία γηα έλα πξόρεηξν γεύκα, ζα 

επηζθεθζνύκε ηελ Φνληάλα ληη Σξέβη. Καηόπηλ ζα αλεθνξήζνπκε ηελ Βία ληει Κόξζν 

θαη ζα θαηαιήμνπκε  ζηελ Πηάηζα ηεο Ηζπαλίαο. Δθεί ζα επηβηβαζηνύκε ζην ιεσθνξείν 

θαη κεηά ην δείπλν, ζα επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν. 

Πέμπηη 18/4     

Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 08.30’ γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε 

ζηελ ESA (09.00’-13.00’). Μεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο, αλαρώξεζε γηα  Πίδα, όπνπ 

ζα  επηζθεθζνύκε ηνλ Καζεδξηθό λαό θαη ηνλ θεθιηκέλν πύξγν ηνπ Γαιηιαίνπ  θαη 

άθημε ζηελ Φισξεληία ζηηο 20.30’. Γείπλν ζην μελνδνρείν. 

Παπαζκεςή 19/4 

Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν 08.30’ γηα επίζθεςε ηνπ κνπζείνπ ‘’Γαιηιαίνο’’  

(09.00’-12.00’). Γεύκα ζηελ πόιε θαη ζηελ ζπλέρεηα μελάγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο 

πόιεο. Νηνπόκν, Πηάηζα ληε ια ηληνξία, Παιάηδν Βέθην, Πόληε Βέθην, άληα Κξόηζε 

(ηάθνο ηνπ Γαιηιαίνπ), άληα Μαξία Ννβέια, Βαζηιηθή ηνπ αλ Λνξέληδν. Γείπλν ζην 

ηζηνξηθό θἐληξν. 

αββάηο 20/4  

Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν  08.30’ γηα ηέλα. Άθημε 10.00’, πεξηήγεζε ηνπ 

ηζηνξηθνύ θέληξνπ θαη αλαρώξεζε ζηηο 12.00’ γηα Αλθόλα. Δπηβίβαζε ζην θαξάβη γηα 

Ζγνπκελίηζα ζηηο 16.30’.  

Κςπιακή 21/4    

Άθημε ζηελ Ζγνπκελίηζα ηελ Κπξηαθή, 09.30’ . Αλαρώξεζε κε ην πξώην πινίν 

γηα Κέξθπξα, άθημε ην κεζεκέξη ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο.  

 

Πποζοσή: ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΝΑ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΓΤΟ (02) 

ΓΔΙΠΝΑ ΣΙ 16/4 ΚΑΙ 18/4 

ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ – ΞΔΝΑΓΟ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΥΩΡΙ. 
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Πποβλεπόμενορ απιθμόρ μαθηηών: 46 (ζαξάληα έμη) 

Απιθμόρ ζςνοδών καθηγηηών: 04  (ηέζζεξηο) 

ύνολο ζςμμεηεσόνηων: 50 (πελήληα) 

Μεηαθοπικό μέζο: Πινίν – Λεσθνξείν, δηαζέζηκν γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο όιεο ηηο 

κέξεο ηεο εθδξνκήο ζην εμσηεξηθό.  

ημείο ανασώπηζηρ-επιζηποθήρ εκδπομήρ ηων μαθηηών: Κέπκςπα   

Ξενοδοσείο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ αζηέξσλ, κε πξσηλό θαη δείπλν, όπνπ έρεη πξνηαζεί ζην 

πξόγξακκα, κε δηακνλή ζε ηξίθιηλα, ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα 

ηνπο ζπλνδνύο. Κάζε μελνδνρείν πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ηεο πόιεο, όζν ην δπλαηόλ 

πιεζηέζηεξα ζην θέληξν. Όια ηα μελνδνρεία πξέπεη λα πξνζθέξνπλ πινύζην πξσηλό 

θαη επηπιένλ κέζα ζηελ ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα γεύκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί 

ζην πξόγξακκα.  

Σπόπορ πληπωμήρ: ην ηαμηδησηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα θαηαβιεζνύλ (150) 

επξώ εληόο επηά (7) εκεξώλ κεηά ηελ επηινγή ηνπ θαη ην ππόινηπν  ζα θαηαβιεζεί  

εληόο ηνπ δεπηέξνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ Μαξηίνπ θαη αθνύ επηδεηρζνύλ θαη 

θαηαηεζνύλ ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνύλ 

ζηελ επηβεβαίσζε ησλ θξαηήζεσλ ζηα μελνδνρεία, κε ηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο 

παξνύζαο, θαζώο θαη κε ηελ αληίζηνηρε επηβεβαίσζε ηεο εμόθιεζεο ησλ αθηνπιντθώλ 

εηζηηεξίσλ. 

ηην πποζθοπά  θα ππέπει ςποσπεωηικά να ζςμπεπιλαμβάνονηαι και να 

αναγπάθονηαι:    

Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε αλά καζεηή. Ο ΦΠΑ θαη όινη νη θόξνη λα έρνπλ ήδε 

ζπκπεξηιεθζεί. 

Να δηεπθξηλίδεηαη κέρξη πνην αξηζκό κπνξεί λα κεησζεί ν αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ θαη λα κελ κεηαβιεζεί ην θόζηνο αλά άηνκν (εμππαθνύεηαη αληίζηνηρε 

κείσζε ζην ζπλνιηθό θόζηνο). 

Ζ νλνκαζία, ε δηεύζπλζε ηνπ θάζε μελνδνρείνπ θαη ε θαηεγνξία ηνπ (ξεηή 

αλαθνξά). 

Ζ αθηνπιντθή εηαηξεία.  

Ζ δπλαηόηεηα αηνκηθήο πξναηξεηηθήο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο γηα όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ρώξν, κε θαιύςεηο 

δσήο, αηπρήκαηνο, λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ εμόδσλ θαζώο θαη επείγνπζαο 

αεξνκεηαθνξάο. 
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Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία είλαη αζθαιηζκέλν ην ιεσθνξείν θαη ε 

νπνία παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο επηβαίλνληεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

Yπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

Yπεύζπλε δήισζε  όηη  ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.    

Yπεύζπλε δήισζε όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή είλαη ηειηθή θαη ζε απηή   

ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνζδήπνηε θόξνο, ηέινο θαη θξαηήζεηο θάζε είδνπο, θαζώο θαη 

ε δπλαηόηεηα επίζθεςεο θάζε πόιεο, αθόκε θαη ηνπ θέληξνπ ηεο κε ην ιεσθνξείν αλ 

απαηηεζεί, όπνπ ζην πξόγξακκα ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο αλαθέξνληαη. 

Να γίλεη αθξηβήο αλαθνξά (ζηελ πξνζθνξά) ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο επηπιένλ 

ρξεκάησλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηέιε ζηα μελνδνρεία ή άιιεο θξπθέο ρξεώζεηο 

πνπ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ. 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ αθπξσηηθώλ ηειώλ θαη’ άηνκν, αλάινγα κε ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ζα πξνθύςεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο καζεηή θαζώο θαη ε επηβάξπλζε λένπ 

ζπκκεηέρνληα ζηελ αθπξσκέλε ζέζε. 

Να ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ε  ρξήζε ηνπ μελαγνύ αλ απαηηεζεί λα 

ππάξρεη. 

Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 - 

παξ. 2 ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ αξρή ηεο πξνθήξπμεο εγθπθιίνπ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Η μη ηήπηζη ενόρ ηων πποαναθεπομένων όπων ακςπώνει ηην 

πποζθοπά. 

      Σο άνοιγμα ηων πποζθοπών και η επιλογή ηος ηαξιδιωηικού γπαθείος 

θα γίνει ζηο ζσολείο ηην Πέμπηη 22-11-2018  και ώπα 11.45’. 

 

         

            Ο Γηεπζπληήο  

     

                                                 Γηώξγνο . Ενύκπνο 

                                                                   Μαζεκαηηθόο  Ph.D.   

                


