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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ» 

Η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Παραλίας καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που 

ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως , στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι   

15/2/2017 ημέρα TΕΤΑΡΤΗ  κ΄ ώρα 10.00 έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για 

μετακίνηση 31 μαθητών κ΄ 03 καθηγητών στην ΛΑΡΙΣΣΑ από 30/3/2017 – 1/4/2017.   

Προσφορές που θα φθάσουν στο Σχολείο μας μετά το πέρας της ως άνω καθορισμένης 

ημερομηνίας κ΄ ώρας δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν 

(πρέπει να διασφαλιστεί  από τον προσφέροντα ότι θα έχουν παραληφθεί από τον Διευθυντή 

του ΓΕΛ Παραλίας έως την ΤΕΤΑΡΗ 15/2/2017  κ΄ ώρα 10:00)  

 

Στις 1/4/2017 θα γίνει επίσκεψη στα ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ  και από εκεί θα γίνει η επιστροφή στο 

Σχολείο . 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ : 2  διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο κατά προτίμηση κοντά στο κέντρο 
τουλάχιστον 3 αστέρων . Απαραίτητη η αναφορά στην ονομασία του ξενοδοχείου, στο περιεχόμενο 

του παρεχόμενου πρωινού. Τα δωμάτια πρέπει να είναι 9 τρίκλινα κ΄ 2 δίκλινα για τους μαθητές και 3 

μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 
Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν 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. 
     Μετά το πέρας της εκδρομής θα κοπούν αποδείξεις με την επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια  . 
 
2.Τα παρακάτω έγγραφα: 

 Φωτοτυπία της άδεια κυκλοφορίας 

 Φωτοτυπία Δελτίου καταλληλότητας 

 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 . 

. 
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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. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2/2017 κ΄ώρα 10.30. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη α) το οικονομικό 
ύψος της προσφοράς, β) η ικανοποίηση των προδιαγραφών που θέτει η παρούσα προκήρυξη και γ) 

οι τυχόν ποιοτικές διαφοροποιήσεις – πρόσθετες παροχές των προσφορών. Η επιλογή του 

ταξιδιωτικού γραφείου θα καταγραφεί σε πρακτικό και το τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί θα 

ενημερωθεί τηλεφωνικά από το Διευθυντή του σχολείου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 

129287/Γ2/10.11.2011 (ΦΕΚ2769/02.12.2011 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών 

Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» το 

πρακτικό επιλογής, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή σε κάθε συμμετέχοντα ο οποίος 

μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξή του. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

μπορούν να κατατίθενται στο ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ μέχρι τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17/2/2017  και ώρα 10:30 το 

πρωί.  

Μετά την αξιολόγηση και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του 
ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό 
συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη 

 
Σας ενημερώνουμε ότι πριν την αναχώρηση θα γίνει έλεγχος από την Τροχαία. 
 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικής και ποιοτικής 

προσφοράς  ταξιδιωτικού Γραφείου .    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

          ΚΑΡΑΤΖΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


