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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 5-ΗΜΕΡΗΣ 
                       ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 
Το  Γενικό Λύκειο Παραλίας, διοργανώνει πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στηνΘεσσαλονίκη. Για το σκοπό 
αυτό, η Διεύθυνση του  Γενικού Λυκείου Παραλίας, καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να 
υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι   13/10/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  
κ΄ ώρα 10.00 κλειστή έντυπη προσφορά για την διοργάνωση της εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία : 
Α) Ημερομηνία εκδρομής από Δευτέρα 12/12/2016 έως και Παρασκευή 16/12/2016. 
Β) Προορισμός - Πρόγραμμα εκδρομής : 
Πάτρα – Θεσσαλονίκη(μέσω Ιωαννίνων)– Πάτρα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Θεσσαλονίκη θα 
πραγματοποιηθούν τοπικές εκδρομές ( αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας, Νάουσα, 
Αγ.Νικόλαο στο Βέρμιο –στο πλανητάριο ,πολυχώρο Κόσμος-ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης-και 
κάποιες βραδινές μετακινήσεις για φαγητό κ΄ ψυχαγωγία.) 
Γ) Αριθμός συμμετεχόντων : Μαθητές 40 
Συνοδοί : 3 
Δ) Διαμονή σε Ξενοδοχείο κατηγορίας όχι λιγότερο των 4 αστέρων ( **** ) με πρωινό, 
πλησίον του κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η αναφορά στην ονομασία του 
ξενοδοχείου, στο περιεχόμενο του παρεχόμενου πρωινού και στην χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της 
πόλης. Τα δωμάτια πρέπει να είναι τρίκλινα για τους μαθητές ( ίσως και μερικά δίκλινα ) και 3 μονόκλινα για 
τους συνοδούς καθηγητές. 
Ώρα αναχώρησης 07.00                                                       Ώρα επιστροφής  21.00 

Ε)Μεταφορά με ένα λεωφορείο  50 τουλάχιστον θέσεων   (άδεια κυκλοφορίας μετά το 2005)  που  πρέπει να 
πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία.  
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
1. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή επιβάρυνση. 
Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τον ΦΠΑ. 
2.Τα παρακάτω έγγραφα: 

 Φωτοτυπία της άδεια κυκλοφορίας 

 Φωτοτυπία Δελτίου καταλληλότητας 

 Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου του λεωφορείου 

 Δελτίο ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ . 
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα 
μετακινείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάση προγράμματος. 
Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται κ΄ 2ος οδηγός για τις απογευματινές-βραδινές μετακινήσεις 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής κ΄ επαγγελματικής ευθύνης κ΄η 
ασφάλιση όλων των μαθητών κ΄ καθηγητών ,η οποία θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθενείας.Σας ενημερώνουμε ότι πριν την αναχώρηση θα γίνει έλεγχος από την Τροχαία. 
 
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  <<με βάση τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες >>. 

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

         ΚΑΡΑΤΖΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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