
ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ     

        

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΚΑΙΩΝ 

ΓΙΚΑΙΑ  ΤΗΛ/FAX 2556031586 

 

Δκδπομή ηων μαθηηών ηηρ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάξηρ ηος Γςμναζίος Γικαίων και Α΄, Β΄, Γ΄ 

ηάξηρ ηος ΓΔ.Λ. Γικαίων 
 

ΠΡΟ: Σαμηδησηηθά Γξαθεία  

 

Γίκαια, 15/03/2017 

 

Θέκα: Πξνζθνξά γηα  κνλνήμεπη εθδξνκή. 

 

Σαρ παπακαλούμε να μαρ σοπηγήζεηε μία  κλειζηή πποζθοπά για ηην μονοήμεπη
 
εκδπομή πος 

ζσεδιάζει ηο ζσολείο μαρ  ζηιρ  20-03- 2017 εκέξα Δεπηέξα  θαη ώξα 12
ε
  κεζεκβξηλή ζηο γπαθείο 

ηος Διεςθςνηή ηος ζσολείος. 

 

Σόπνο πξννξηζκνύ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

 

Υξνληθό δηάζηεκα δηεμαγσγήο εθδξνκήο:  27 Απξηιίνπ 2017 

 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ: ζύλνιν καζεηώλ 24 (Γπκλαζίνπ) θαη 20 (Λπθείνπ), ζύλνιν 

καζεηώλ   44 

 

Αξηζκόο ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ:  9 

 

Μεηαθνξηθό Μέζν: 1 Σνπξηζηηθό  Λεσθνξείν ηειεπηαίαο δεθαεηίαο  

 

Πέκπηε 27/4/2017 

7:00 π.μ. Ανασώπηζη από ηο Γςμνάζιο Δικαίων με πποοπιζμό ηην Αλεξανδπούπολη – 

Μάκπη με ενδιάμεζη ζηάζη ζηο απολιθωμένο δάζορ ηηρ Λεςκίμηρ για ξενάγηζη.  

 

Ανασώπηζη και με ενδιάμεζερ ζηάζειρ άθιξη ζηα Δίκαια ζηιρ 21.00 μ.μ. 
 
Σειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α):…………………………… 

.………………………………………………………………………………………… 

 

Επηβάξπλζε αλά καζεηή:……………………………………………………………. 

Τπεύζπλε Δήισζε εθ κέξνπο ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ γηα θαηνρή ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ:  Ναη 

Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλσηή: Να εθαξκνζηνύλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 

ηελ πξνζθνξά ζαο πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 

 

• Η δπλαηόηεηα κηθξώλ ηξνπνπνηήζεσλ από ηνλ αξρεγό ηεο εθδξνκήο κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ-ςπραγσγηθώλ ζηόρσλ ηεο εθδξνκήο. 

 

• Πεπεηξακέλνο νδεγόο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 



 

• Όπνηεο επηκέξνπο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή. 

 

  

• Οκαδηθή-νλνκαζηηθή αζθάιηζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή-

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε γηα θάζε καζεηή, ζπλνδό. 

 

• Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ. 

 

• Μαδί κε ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί θαη ππεύζπλε δήισζε γηα ύπαξμε εηδηθνύ 

ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 

• Μεηά ην πέξαο ηεο εθδξνκήο λα δνζνύλ απνδείμεηο πιεξσκήο ζηνλ θάζε γνλέα ρσξηζηά. 

 

• Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), αιιά θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή. 

 

• Ο δηαγσληζκόο δελ είλαη απνθιεηζηηθά κεηνδνηηθόο. Θα ιεθζεί ππόςε ε ζαθήλεηα θαη ε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θάζε πξνζθνξάο, ε ελαξκόληζή ηεο κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξνθήξπμεο θαη ε άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία θαη ε εκπεηξία ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ 

ζε  εθδξνκέο. 

 

• ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ παξ. 6, ηνπ αξζ. 14 ηνπ Ν. 2672/119 (Α΄290) ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην ζρνιείν κε ηελ πξνζθνξά, ηελ  

20/03/2017 θαη 12:00, ζε θιεηζηό θάθειν ζε πξσηόηππε κνξθή θαη όρη κε ηειενκνηνηππία ή 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν παξακείλεη θιεηζηό ιόγσ δπζκελώλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή γηα θάπνην άιιν ιόγν παξαθαιείζηε λα ζηείιεηε ηηο πξνζθνξέο ζαο ηελ 

πξώηε εκέξα πνπ ζα αλνίμεη ην ζρνιείν. 

 


