
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Γενικό Λύκειο Βελβεντού, οργανώνει, τριήμερη εκδρομή-επίσκεψη στην Αθήνα ή στην Πάτρα 
και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο [τουριστικά – ταξιδιωτικά γραφεία], να καταθέσει ή αποστείλει 
κλειστή προσφορά, μέχρι και την Τρίτη, 02 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 στο γραφείο της 
Δ/ντριας του Γενικού Λυκείου Βελβεντού. 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια επιτροπή στο γραφείο της Δ/ντριας, την Τετάρτη, 
03 Απριλίου 2019, στις 12:00 το μεσημέρι. Κριτήρια επιλογής είναι η πιο οικονομική και ποιοτική 
παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και τα υπό του νόμου, οριζόμενα 
[Υπ. Αποφ.33120/ΓΔ4/06-03-2017 [Φ.Ε.Κ.) 681/τ.β΄/06/03/2017]) «Εκδρομές –Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»]  
Παρακαλούμε, κάθε ενδιαφερόμενο, που έχει την πρόθεση να καταθέσει κλειστή προσφορά, 
να έχει υπόψη του ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά σε ΔΥΟ προορισμούς και ο 
προσκαλών/το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του ενός. Ως εκ τούτου είναι δυνατή η 
κατάθεση προσφοράς για ένα εκ των δύο προορισμών ή και για τους δύο. 
 
Προορισμός: 1.Αθήνα ή 2.Πάτρα 
 
Τόπος αναχώρησης και επιστροφής: Βελβεντό 
 
Διάρκεια: τρεις ημέρες [δύο διανυκτερεύσεις] 
 
Χρόνος υλοποίησης: Κυριακή, 05 Μαϊου – Τρίτη, 07 Μαϊου 2019 ή  
                                       Πέμπτη, 09 Μαϊου – Σάββατο, 11 Μαϊου 2019 
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ΠΡΟΣ: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 



Συμμετέχοντες μαθητές: σαράντα επτά ( 47) 
[Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών σαράντα (40)] 
 
Συνοδοί: τρεις (03) [χωρίς οικονομική επιβάρυνση] 
 
Μέσο μετακίνησης: Λεωφορείο, [Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει τα υπό του νόμου οριζόμενα 
για την ασφαλή μεταφορά των εκδρομέων] 
 
Ξενοδοχείο: τριών ή τεσσάρων Αστέρων με πρωϊνό σε πλήρη μπουφέ [Η επωνυμία και 

κατηγορία του ξενοδοχείου πρέπει να αναφέρεται, ρητά, στην προσφορά.] 

 

 Το λεωφορείο πρέπει να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων σε όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. 
 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα καταρτισθεί από το σχολείο  

 

 Παράδοση ονομαστικών αποδείξεων 

 

 Συνοδό του γραφείου 

 

 Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 

 Ασφάλεια κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 

 

 Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης διάθεσης ειδικού σήματος λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ. 

 

 Στην προσφορά να αναφέρεται ρητά το κόστος της εκδρομής στο σύνολο και ανά μαθητή. 

 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή 

από τους ενδιαφερόμενους. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη γραπτή σύνταξη 

ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Για κάθε πληροφορία, παρακαλούμε, να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2464031480.  

 

 

                                                                                                                            Η Δ\ντρια 
 
                                                                                                                        Άρτεμις Σερδάκη 


