
 1 

   

    

 

 

Κέξθπξα:    19-11-2018  

Αξ. πξση.:   1209   

 

ΠΡΟ:  Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κέξθπξαο 

ΘΔΜΑ: «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ » 

 

          Με βάζε ηελ ΤΑ 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (Φ.Δ.Κ. 681, η. Β΄, 06-03-2017)  

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,   ην ζρνιείν  πξνζθαιεί ηα ελδηαθεξφκελα ηαμηδησηηθά 

γξαθεία λα θαηαζέζνπλ εγγπάθωρ κλειζηέρ πποζθοπέρ (δελ πξνβιέπεηαη ε 

θαηάζεζε πξνζθνξψλ κε ηειενκνηνηππία ή δηαδηθηπαθά θαη θάζε πξνζθνξά κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν δελ ζα γίλεη δεθηή ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 190919/Γ2/25-11-2014 ηνπ 

ΤΠΠΑΗ) ζην Γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ρνιείνπ καο  μέσπι ηην Πέμπηη          

22-11-2018 και ώπα 12.30΄. 

 

        Πποδιαγπαθέρ εκδπομήρ 

        Πξννξηζκφο: Θεζζαλονίκη  

        Ζκεξνκελία αλαρψξεζεο:  Γεςηέπα 03/12/2018 

        Ζκεξνκελία επηζηξνθήο:   Παπαζκεςή 07/12/2018 

 

  Ημεπήζιο ππόγπαμμα:  

ΓΔΤΣΔΡΑ 03-12-2018  

• 08.00’ : Αλαρψξεζε απφ ην ιηκάλη ηεο  Κέξθπξαο 

• 12.00’: ηάζε ζηελ Έδεζζα - Δπίζθεςε ζηνπο θαηαξξάθηεο -  Μεζεκεξηαλφ θαγεηφ. 

• 17.00’: Άθημε Θεζζαινλίθε- Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 

• 21.00’: Έμνδνο γηα βξαδπλφ θαγεηφ 

ΣΡΙΣΗ 04-12-2018 

• 08.30’: Πξσηλφ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

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

Γ/νζη Β/βάθμιαρ Δκπ. Ν. Κέπκςπαρ 
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• 09.30’: Δπίζθεςε πεδή ζηα κλεκεία ηεο πφιεο θαη ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε 

• 13.00’: Μεζεκεξηαλφ γεχκα 

• 14.30’: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν- Αλάπαπζε 

• 16.30’: Δπίζθεςε ζην «Νφεζηο» 

• 19.00’: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν- Αλάπαπζε 

• 21.00’: Έμνδνο γηα βξαδπλφ θαγεηφ 

ΣΔΣΑΡΣΗ  05-12-2018 

• 08.30’: Πξσηλφ 

• 09.30’: Αλαρψξεζε γηα επίζθεςε ζηα νρπξά Ρνχπει 

• 15.00’: Δπηζηξνθή θαη ζηάζε γηα θαγεηφ ζην «Κφζκνο» 

• 20.00’: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν- Αλάπαπζε 

• 22.00’: Έμνδνο γηα βξαδπλφ θαγεηφ 

ΠΔΜΠΣΗ 06-12-2018 

• 08.30’: Πξσηλφ 

• 09.30’: Αλαρψξεζε γηα επίζθεςε ζην «Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Αγψλα» 

• 13.00’: Φαγεηφ 

• 15.00’: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν-Αλάπαπζε  

• 17.00΄: Διεχζεξνο ρξφλνο 

• 20.00΄: Πξνεηνηκαζία εμφδνπ 

• 21.00’: Έμνδνο γηα θαγεηφ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 07-12-2018 

• 08.30’: Πξσηλφ 

• 10.00’: Αλαρψξεζε γηα ηελ Κέξθπξα κέζσ Βεξγίλαο (επίζθεςε ζηνπο βαζηιηθνχο 

ηάθνπο) 

• 18.00’: Άθημε ζηελ Ζγνπκελίηζα 

• 20.30’: Άθημε ζηελ Κέξθπξα  

Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 

Πενήνηα έξι (56)  μαθηηέρ θαη  

Σέζζεπιρ (04) ζςνοδοί καθηγηηέρ. 
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Μεηακίνηζη-Γιαμονή 

 

1. Μεηαθοπικό μέζο: Λεσθνξείν (κε ρξήζε νρεκαηαγσγνχ πινίνπ), διαθέζιμο για 

όλερ ηιρ μεηακινήζειρ όλερ ηιρ μέπερ ηηρ εκδπομήρ. ηε κεηαθίλεζε Κέξθπξα-

Ζγνπκελίηζα (θαη αληίζηξνθα) ζα πξνηηκεζεί πνξζκείν θιεηζηνχ ηχπνπ.  

2. ημείο ανασώπηζηρ-επιζηποθήρ εκδπομήρ: Ληκάλη Κέξθπξαο - φπνπ ζα γίλεη 

έιεγρνο ησλ νρεκάησλ απφ ηελ Σξνραία - ε επηβίβαζε ζηα ιεσθνξεία θαηά ηελ 

αλαρψξεζε θαη ε απνβίβαζε θαηά ηελ επηζηξνθή.   

3. Ξενοδοσείο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ αζηέξσλ, με ππωινό, ζε ηξίθιηλα, ηεηξάθιηλα γηα 

ηνπο καζεηέο θαη ζε κνλφθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο. Θα πξνηηκεζεί μελνδνρείν ζην 

θέληξν ηεο πφιεο. 

4. Αηομική ηαξιδιωηική αζθάλιζη γηα καζεηέο θαη ζπλνδνχο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ρψξν, κε θαιχςεηο δσήο, 

αηπρήκαηνο, λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εμφδσλ θαζψο θαη επείγνπζαο 

αεξνκεηαθνξάο. 

5. Σπόπορ πληπωμήρ:      ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα θαηαβιεζεί ην 

30 % ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εθδξνκήο ηελ ηξίηε (3
ε
) εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ 

εκέξα έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο απφ ηελ αξκφδηα πξντζηακέλε δηνηθεηηθή αξρή.                                                                                                                        

Σν 40% ζα θαηαβιεζεί  αθνχ επηβεβαησζνχλ νη θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν, κε ηνπο 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο παξνχζαο.   Σν 20% ηξεηο (03) κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε.                                                                

Ζ εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ 10% ζα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο δχν (02) εκεξψλ απφ 

ηελ επηζηξνθή ζηελ Κέξθπξα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηαμηδησηηθφ γξαθείν ήηαλ 

ζπλεπέο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

ηην πποζθοπά  θα ππέπει ςποσπεωηικά να ζςμπεπιλαμβάνονηαι και να 

αναγπάθονηαι :    

1. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε αλά καζεηή. Να δηεπθξηλίδεηαη κέρξη πνην αξηζκφ κπνξεί λα κεησζεί ν 

αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαη λα κελ κεηαβιεζεί ην θφζηνο αλά άηνκν (εμππαθνχεηαη 

αληίζηνηρε κείσζε ζην ζπλνιηθφ θφζηνο). 

2. Ζ νλνκαζία, ε δηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ  θαη ε θαηεγνξία ηνπ (πηηή αναθοπά). 

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

παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο επηβαίλνληεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

4. Yπνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζχλεο δηνξγαλσηή ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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5. Yπεχζπλε δήισζε  φηη  ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ.    

6.  Yπεχζπλε δήισζε  φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη ηειηθή θαη ζε απηή   

ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνζδήπνηε θφξνο, ηέινο θαη θξαηήζεηο θάζε είδνπο. 

Σοςπιζηικό γπαθείο με έδπα εκηόρ Κεπκύπαρ, καηαθέηει επιπλέον ςπεύθςνη 

δήλωζη όηι ηο/ηα λεωθοπείο/α θα βπίζκονηαι καηά ηην ημέπα ανασώπηζηρ 

έγκαιπα ζηο λιμάνι ηηρ Κέπκςπαρ πποκειμένος ππιν γίνει η επιβίβαζη να 

ππαγμαηοποιηθεί ο απαπαίηηηορ έλεγσορ από ηην Σποσαία. 

 

     Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 - 

παξ. 2-3 ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ αξρή ηεο πξνθήξπμεο ΤΑ 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Η μη ηήπηζη ενόρ ηων πποαναθεπομένων όπων ακςπώνει ηην 

πποζθοπά. 

 

      Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ θαη ε επηινγή ζα γίλεη ζην ζρνιείν ζηηο 13.00’ ηεο 

Πέκπηεο  22-11-2018. Οη πξνζθνξέο θαη ην πξαθηηθφ επηινγήο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ: http://blogs.sch.gr/2lykkerk .  

 

                                          Ο Γηεπζπληήο 

 

            Γηψξγνο . Ενχκπνο   

   Μαζεκαηηθφο Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                    

 

http://blogs.sch.gr/2lykkerk

