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ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε Εθδήιωζες Ελδηαθέροληος γηα ηε κεηαθίλεζε πέληε (5) καζεηώλ 

θαη δύο (2) ζσλοδώλ θαζεγεηώλ ζηε Βόρεηα Μαθεδολία ζηο πιαίζηο ηοσ προγράκκαηος 

ERASMUS KA2.  

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 6
νπ

 Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζ. Τ.Α. 

33120/ΓΓ4/28-02-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄/06.03.2017) ηνπ ΤΠΑΙΘ γηα ηηο Δθδξνκέο-

Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ Γεκνζίωλ θαη Ιδηωηηθώλ ζρνιείωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

πξνζθαιεί ηα ηαμηδηωηηθά γξαθεία λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αεροπορηθή 

κεηάβαζε θαη επηζηροθή πέληε (05) καζεηώλ θαη δύο (02) ζσλοδώλ θαζεγεηώλ ζηα 

θόπηα ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ERASMUS  θαηά ηης 

παραθάηω εκεροκελίες : 

Αλατώρεζε από Ηράθιεηο:  

Κσρηαθή  πρωί 22/3/2020 (κε τεηραποζθεσή θαη βαιίηζα) 

Επηζηροθή γηα Ηράθιεηο :  

Σάββαηο  κεζεκέρη  28/3/2020 (κε τεηραποζθεσή θαη βαιίηζα)  

Η πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάηω ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο: 

1) Μεηάβαζε Ηξάθιεην-θόπηα-Ηξάθιεην αεξνπνξηθώο  

2) Μεηάβαζε Ηξάθιεην-Θεζζαινλίθε-Ηξάθιεην αεξνπνξηθώο θαη Θεζζαινλίθε-θόπηα-

Θεζζαινλίθε νδηθώο 

3) Μεηάβαζε Ηξάθιεην-Θεζζαινλίθε-Ηξάθιεην αεξνπνξηθώο κόλν (ζε απηή ηελ πεξίπηωζε 

ν εηαίξνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηηο κεηαθνξέο Θεζζαινλίθε-θόπηα-Θεζζαινλίθε) 
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Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο: 

o Τπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλωηή, όπωο νξίδεη ε θείκελε 

λνκνζεζία θαζώο θαη πξόζζεηε αζθάιηζε γηα πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή. 

o Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπηωζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή 

ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγω αλωηέξαο βίαο.  

o Απνδνρή από ην Γξαθείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπηωζε αζέηεζεο ηωλ όξωλ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ από ηε κεξηά ηνπ (θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο κε πνζό 

πνπ ζα θαζνξίζεη ην ζρνιείν). 

o Δπηζηξνθή ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή ζε καζεηή πνπ γηα ιόγνπο 

αλωηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο  καηαηωζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθδξνκή. 

o Δπηζπκεηή ε νκαδηθή θξάηεζε αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίωλ κε δπλαηόηεηα 

αιιαγήο νλόκαηνο ζπκκεηερόληωλ. 

o Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί απαραίηεηα από ην ηαμηδηωηηθό γξαθείν  θαη 

ππεύζπλε δήιωζε όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Δπηπιένλ ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ππάξρεη 

απαξαίηεηα CD κε ηελ πξνζθνξά ζε ειεθηροληθή κορθή (doc ή pdf) γηα λα 

είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν.  

Γηα ηης παραπάλω σπερεζίες δεηείηαη ε ηειηθή ζσλοιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) ηες 

εθδροκής, αιιά θαη ε επηβάρσλζε αλά καζεηή/ζσλοδό θαζεγεηή.  

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο κέρξη ηελ 

Παραζθεσή 14 Φεβροσαρίοσ 2020 θαη ώρα 11:30 π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή 

θαη ζα αλνηρηνύλ ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 13:30 κ.κ. από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

 

O ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
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