ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ &
ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η
ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΡΟΓΟΠΗ
2ο ΔΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κιοςηζούκηρ ηαμάηιορ
Σασ, Γ/νζη:Μ. Ανδπόνικος & Γ. Παπανδπέος
Email : mail@2epal-komot.rod.sch.gr
Σηλέθωνο : 2531027158-81705
Fax: 2531081629

Κομοηηνή 17-02-2020
Απ. ππωη.: 35

ΠΡΟ: ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
(ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΡΟΓΟΠΗ)

ΘΔΜΑ: «Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για μεηακίνηζη ζηη Βαπκελώνη
(Ιζπανία) ζηα πλαίζια ηος Δςπωπαϊκού ππογπάμμαηορ ERASMUS + «Κινηηικόηηηα
εκπαιδεςομένων και εκπαιδεςηών ΚΑ1 »
Σχετ.:

Αριθμ. 33120/ΓΔ4 –ΦΓΚ681/Β/6-3-2017, (άρθρο 6 παρ. Α, παρ. Β)
Σύμφωνα με τα παραπάνω ςχετικά, ςασ ενημερώνουμε ότι το ςχολείο μασ (2ο ΕΠΑ.Λ
Κομοτηνήσ) προτίθεται να πραγματοποιήςει μετακίνηςη 11 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών ςτο
εξωτερικό (Κομοτηνή – Βαρκελώνη-Ιςπανία), ςτα πλαίςια του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού
προγράμματοσ Erasmus +, Κωδ. Σχεδίου 2019-1-EL01-KA-102-062234, από 28 Μαρτίου μέχρι 12
Απριλίου 2020.
Καλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριςτικά γραφεία, να υποβάλλουν ςτο ςχολείο μασ μέχρι τισ
21– 02- 2020 ημέρα Παραςκευή, ώρα 12.00 , τισ προςφορέσ τουσ κλειςτέσ.
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ΣΟΠΟ ΑΝΑΥΩΡΖΖ (28-03-20)
ΣΟΠΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ(28-03-20)
ΣΟΠΟ ΑΝΑΥΩΡΖΖ (12-4-20)
ΣΟΠΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ(12-4-20)
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΟ
ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ
(ΜΑΘΖΣΩΝ – ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ)
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ ΜΔΟ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ:

ΚΟΜΟΣΖΝΖΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ»
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ»ΚΟΜΟΣΖΝΖ
11 Μαζεηέο
2 πλνδνί θαζεγεηέο
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ
ύνολο ΣΑΞΙΔΙΩΣΏΝ : 13 άηομα, 13 απνζθεπέο 23 θηιώλ θαη
13 ρεηξαπνζθεπέο απνζθεπέο 8 θηιώλ
Ημεπομηνία ανασώπηζηρ: 28-03-2020 (άββαηο), ώπα 03.30
Ημεπομηνία επιζηποθήρ: 12-04-2020 (Κςπιακή), ώπα 22.00
ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη :
1. Μεηακίνηζη με Λευθοπείο, για 13 άηομα με
αποζκεςέρ από Κομοηηνή ππορ Αεποδπόμιο
Μακεδονία και επιζηποθή από αεποδπόμιο –
Κομοηηνή.
Σα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο
πξνβιεπόκελεο από ηελ λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο.
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ζηνλ ίδην θάθειν κε απηή ζα
πξέπεη λα επηζπλαθζεί Βεβαίσζε –Τπεύζπλε όηη ηα
ιεσθνξεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαιύπηνπλ ηηο
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πξνδηαγξαθέο θα δηαζέηνπλ όια απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά θαη δειηία θαηαιιειόηεηαο.
Ομαδική και ονομαζηική (αηομική) αζθάλιζη ησλ
καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα θάζε έλαλ από ηνπο
πξναλαθεξόκελνπο.
Αζθάλεια αζηικήρ και επαγγελμαηικήρ επζύλεο
Τπνρξεσηηθή αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή(αζηηθήο –
επαγγεικαηηθήο επζύλεο). ε πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο
ή πηώρεπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα παξέρεηαη
θάιπςε, πέξαλ ησλ άιισλ αμηώζεσλ, ηεο ππνρξέσζεο
επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ θαη ηνπ επαλαπαηξηζκνύ
ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε κεηαθίλεζε.
Αζθάλεια γηα θάζε πεξίπησζε αζθένειαρ ή αηςσήμαηορ
καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή κε μέριμνα τοσ Γραυείοσ για
περίπτωση άμεσης επιστρουής .
Μαδί κε ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ζα καηαηεθεί και
Τπεύθςνη Δήλυζη για ύπαπξη Ειδικού ήμαηορ
Λειηοςπγίαρ , ηο οποίο θα είναι ζε ιζσύ
Μαδί κε ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ζα αναγπάθεηαι ην
ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη ην θόζηνο γηα θάζε
άηνκν με ςπεύθςνη δήλυζη όηι δεν θα επιβαπςνθούν οι
μαθηηέρ-καθηγηηέρ για ςπαιηιόηηηα ηος Γπαθείος.
Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλν λ α
ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξόηππα ηνπ
επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ERASMUS = ζρεηηθά κε ηελ
έθδνζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ γηα θάζε ππεξεζία
πνπ ζα παξάζρεη ζην πξόγξακκα.
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ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
Παπαζκεςή 21 – 02 –2020, ώπα 12.00μ.μ.
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ζ ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ – ΟΝΟΜΑΣΑ
Αλαθνξά ηίηινπ γξαθείνπ κε ηειέθσλα θαη ΦΑΞ
ΟΓΖΓΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΑ ΤΝΟΓΩΝ
Καζώο θαη νλνκαηεπώλπκα ηνπ ζπλνδνύ ηνπ γξαθείνπ θαη ησλ
ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ
νδεγώλ θαη αξηζκό πηλαθίδαο ιεσθνξείνπ.
Δηδηθά γηα ηελ:
1) Οδηθή – αηνκηθή αζθάιεηα καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
γηα θάζε έλαλ από ηνπο πξναλαθεξκέλνπο.
2) Αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο
3) Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή
4) Αζθάιεηα γηα θάζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή κε μέριμνα τοσ
Γραυείοσ για περίπτωση άμεσης επιστρουής πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ νη απαξαίηεηεο βεβαηώζεηο θαη έγγξαθα
αλ όρη ηελ εκέξα ησλ πξνζθνξώλ , ην αξγόηεξα πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.
Η μη πληπόηηηα ηος κλειζηού θακέλος πποζθοπάρ και η ηήπηζη ηυν παπαπάνυ αποηελεί αιηία
απόππιτηρ ηος ςποτήθιος αναδόσος γπαθείος.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΚΙΟΤΣΟΤΚΗ ΣΑΜΑΣΙΟ

