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 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

για τετραήµερη εκπαιδευτική εκδροµή Β΄ τάξης στην Κόνιτσα 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:    7 Μαρτίου 2017                  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8:30΄π.µ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:     8 Μαρτίου 2017                  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 20:00΄µ.µ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  33        ΤΑΞΗ : Β΄  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 
 

Β.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 

1
η
 ηµέρα (Τρίτη) 

8.30πµ: Αναχώρηση από το Αγρίνιο για την Κόνιτσα Ιωαννίνων 

12.30µµ: Άφιξη στην Κόνιτσα µε ενδιάµεση στάση-Παραλαβή της σχολικής οµάδας  και 

εγκατάσταση των µαθητών στη Μαθητική Εστία 

14.00µµ: Μεσηµεριανό φαγητό-Ξεκούραση 

16.30µµ:Προβολές, δραστηριότητες στην αίθουσα  του ΚΠΕ και επιδαπέδιο παιχνίδι. 

20.30µµ:Βραδινό φαγητό 

 

2
η
 ηµέρα (Τετάρτη) 

8.00πµ:Πρωινό 

9.00πµ: Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ (στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ και στο 

πεδίο) -Αξιολόγηση του προγράµµατος και αναµνηστικά συµµετοχής- Αποχαιρετισµός 

14.00µµ: Μεσηµεριανό φαγητό 

15.30µµ:Αποχώρηση από το ΚΠΕ Κόνιτσας 

20.00µµ:’Αφιξη στο Αγρίνιο µε ενδιάµεση στάση 

 
 

Απαιτήσεις Προσφοράς  
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφή αναφορά του µεταφορικού µέσου (λεωφορείο υπερυψωµένο) και τυχόν πρόσθετων 
προδιαγραφών, το οποίο  θα είναι στη διάθεσή µας καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδροµής για την  
Επίσκεψη χώρων  και κατά τη βραδινή διασκέδαση και γενικότερα για όλες τις µετακινήσεις. 

2. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα 
σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της µε αριθµ. 
129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/2-12-2011/Τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 



220647/∆2/28-12-2016 (ΦΕΚ 4227 τ. Β΄/2016  (άρ. 15) Υπουργικής Απόφασης  του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Αναφορά του κόστους ανά µαθητή, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και µε δέσµευση ότι 
θα χορηγηθεί σε κάθε µαθητή απόδειξη λιανικής συναλλαγής ίση µε το αντίτιµο του 
κόστους ανά µαθητή, σύµφωνα µε την παρ. 3 του υπ’ αρ. ∆15Β 1042518 ΕΞ 2014 εγγράφου 
του Υπουργείου Οικονοµικών και τις διατάξεις των άρθρων  6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ. (νόµος 
4093/2012 ).  

4. Το λεωφορείο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αντιολισθητικές αλυσίδες. 
5. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 
ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγµένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε το σχολείο, στο οποίο 
θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και η ασφάλεια διοργανωτή και 
ότι τα χρήµατα θα δοθούν κατά ένα µέρος τους ως προκαταβολή, ύστερα από σχετική συµφωνία, και 
τα υπόλοιπα την εποµένη της επιστροφής της εκδροµής. 
     Σε περίπτωση αθέτησης  των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες (κατακράτηση µέρους των συµφωνηµένων 
χρηµάτων, αποκλεισµός από µελλοντικές εκδροµές κ.λ.π.). 
     Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους µόνο σε σφραγισµένο φάκελο  
(όχι ηλεκτρονικά) στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του σχολείου το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 3 
Μαρτίου 2017 και ώρα –αυστηρά- 12:00΄µ.  
                                                                                                                   
 

 
                                                                                                                     Η ∆ιευθύντρια                                                                                                             

                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                       ΙΣΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 


