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(ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΡΟΓΟΠΗ) 

 

 
Θέμα: Πποκήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη μεηακίνηζη μαθηηών ηος Μοςζικού 

σολείος Κομοηηνήρ ζηην Καβάλα(Καβάλα- Απσαίο Θέαηπο ηυν Φιλίππυν-Καβάλα)    ζηιρ 

εκδηλώζειρ ππορ ηιμήν ηος Αποζηόλος Παύλος <<Άδονηερ και Φάλλονηερ εν ηη καπδία…>>, 

από ηιρ 11 Μαίος 2019 έυρ ηιρ 13  Μαίος 2019. 

 

 

αο απνζηέιινπκε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ 

Κνκνηελήο από ηηο 11/05/2019 έσο ηηο 13/05/2019 ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ. 

   

Α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΔΚΓΡΟΜΗ άββαην 11/05/2019 –Γεπηέξα 13/05/2019 

Β ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

(ΟΓΙΚΩ) Καβάια (2 βξάδηα), νδηθώο Καβάια- 

Αξραίν Θέαηξν Φηιίππσλ-Καβάια  Κπξηαθή 

απόγεπκα εκεξήζηα) – ΔΠΙΣΡΟΦΗ  νδηθώο 

Κνκνηελή.  

Γ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

(ΜΑΘΗΣΩΝ-ΤΝΟΓΩΝ) 

 

55 καζεηέο θαη 04 ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

 

Γ 
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ 

(ηπρόλ πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο) 

 

Μεηάβαζε ΟΓΙΚΩ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 

 Δπηζηξνθή: ΟΓΙΚΩ ΣΗΝ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

E ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 4*/5*. Η δηακνλή λα πεξηιακβάλεη εκηδηαηξνθή. 

ΣΤ ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

 Οκαδηθή - νλνκαζηηθή αζθάιηζε ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ. 

 Ιαηξνθαξκαθεπηηθή – λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε. 

 ΜΔΣΟΦΟΡΑ νδηθώο Κπξηαθή απόγεπκα  

Καβάια πξνο θαη από Αξραίν Θέαηξν 

Φηιίππσλ εκεξήζηα. 

 

Ζ 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΝΑΙ 

Η 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΡΙΣΗ  18/03/2019 

12.00 μ.μ. θα ανοισηούν οι θάκελοι. 

Όποια πποζθοπά δεν θηάζει ζηην παπαπάνυ 

ώπα, θεν θα ληθθεί ςπ’ ότη. 
   

ηην πποζθοπά ζαρ να λάβεηε ςπότη ζαρ ηα παπακάηυ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 Όιεο νη κεηαθηλήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν, κε Έιιελεο νδεγνύο θαη 

ηθαλό αξηζκό ζέζεσλ. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο δηάθνξνπο πξννξηζκνύο, ην ιεσθνξείν 

ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζπλερώο ζηε δηάζεζε ησλ ζπλνδώλ, έηζη ώζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζρνιείνπ 

(νινήκεξεο εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο). 

 Σα μελνδνρεία ζα πξέπεη λα πξνηαζνύλ ονομαζηικά θαη όρη κόλν κε ηνλ ραξαθηεξηζκό 4* ή 5*.  

 ηα μελνδνρεία νη καζεηέο πξέπεη λα δηακέλνπλ ηο πολύ ζε δύο δηαθνξεηηθέο πηέξπγεο-νξόθνπο. 

Γηαζπνξά ησλ καζεηώλ δελ ζα γίλεη απνδεθηή. Δπίζεο, νη θαζεγεηέο ζα δηακέλνπλ ζε μονόκλινα 

δσκάηηα, ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ μελνδνρείνπ, γηα ηελ θαιύηεξε επίβιεςε 

ησλ καζεηώλ. 

 Η δπλαηόηεηα ελαιιαθηηθνύ θαγεηνύ (δηαθνξεηηθνύ κελνύ) ζα πξνζκεηξεζεί ηδηαίηεξα ζεηηθά. 

 Πξνζθνξά free εηζηηεξίσλ εθηόο ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

 Καηάζεζε πιήξνπο πξνγξάκκαηνο γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο εθδξνκήο.  

 Όια νη επηζθέςεηο, νη εθδξνκέο θαη νη μελαγήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ 

εηζηηεξίνπ γηα ηνπο καζεηέο. Δπίζεο ζηελ ηειηθή ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όια ηα πξόζζεηα θαη 

νη θόξνη, θαζώο θαη ην αληίηηκν γηα νπνηνλδήπνηε ρώξν πξνβιέπεηαη. Πέπα από ηην ηελική ηιμή καη’ 

άηομο δεν θα ππέπει να πποβλέπεηαι καμία άλλη σπέυζη. 

 Καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ εκδπομήρ ζα ζπλνδεύεη ηελ νκάδα ησλ καζεηώλ μελαγόο-ζπλνδόο, ν νπνίνο 

θαη ζα βξίζθεηαη ζηελ άκεζε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο.  

 ην ζπκβόιαην αλάζεζεο ηεο εθδξνκήο ζα αλαγξάθεηαη ξεηά όηη «θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ζα 

είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο ηαηξόο θαηάιιειεο εηδηθόηεηαο» (παζνιόγνο ή γεληθήο 

ηαηξηθήο). Απηό δελ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά όηη ν γηαηξόο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεη ην γθξνππ, αιιά όηη, 

όηαλ πξνθύπηεη ηαηξηθό πξόβιεκα, ν ζπλνδόο ηνπ πξαθηνξείνπ νθείιεη λα θξνληίδεη ακέζσο γηα ηελ 

πξνζέιεπζε γηαηξνύ. Δθόζνλ ππάξμεη αλάγθε γηα λνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ν γηαηξόο κε έλαλ 

εθπξόζσπν ηνπ πξαθηνξείνπ θαη έλαλ ζπλνδό θαζεγεηή ζα ζπλνδεύνπλ ην πεξηζηαηηθό, ώζηε ην 

ππόινηπν γθξνππ λα ζπλερίδεη θαλνληθά ην πξόγξακκά ηνπ. 

 Οκαδηθή – νλνκαζηηθή αζθάιηζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή – 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε γηα θάζε καζεηή θαη ζπλνδό. 

 Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ. 

 Μαδί κε ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζηε Γηεύζπλζε ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Κνκνηελήο θαη 

Τπεύζπλε Γήισζε γηα Ύπαξμε Δηδηθνύ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο, ην νπνίν είλαη ζε ηζρύ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν δηαγσληζκόο δελ είλαη κεηνδνηηθόο. Λακβάλεηαη ππ’ όςε ε εκπεηξία ησλ γξαθείσλ 

ζε πνιπήκεξεο ζρνιηθέο εθδξνκέο, θαζώο θαη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

 

Η μη πληπόηηηα ηος κλειζηού θακέλος πποζθοπάρ 

αποηελεί αιηία απόππιτηρ ηος ςποτηθίος Αναδόσος. 

 

Καηαληκηική ημεπομηνία πποζθοπάρ: 

ΣΡΙΣΗ 18 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019 και ώπα 12:00 π.μ. 

  

 

 

     Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

                      Dr ΙΧΑΝΝΑΚΗ ΗΛΙΑ 

 


