
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                                         ΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 
 
Σο Γενικό Λφκειο Βελβεντοφ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πολυιμερθσ εκδρομισ τθσ Γϋ Λυκείου, καλεί κάκε 
ενδιαφερόμενο, να κατακζςει ι αποςτείλει κλειςτι προςφορά, μζχρι τθ Δευτζρα, 18-12-2017, ςτο γραφείο τθσ 
Δ/ντριασ του Γενικοφ Λυκείου Βελβεντοφ. 
Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν από τθν αρμόδια επιτροπι ςτο γραφείο τθσ Δ/ντριασ τθν Τρίτθ, 19 Δεκεμβρίου 2017 
ςτισ 13μ.μ.  Κριτιρια επιλογισ είναι θ πιο οικονομικι και ποιοτικι παροχι τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ 
παρακάτω προδιαγραφζσ και τα υπό του νόμου, οριηόμενα *Τπ. Αποφ.33120/ΓΔ4/06-03-2017 *Φ.Ε.Κ. 
681/τ.βϋ/06/03/2017+) «Εκδρομζσ –Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν  και μακθτριϊν Δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»+  
Ραρακαλοφμε, κάκε ενδιαφερόμενο που ζχει τθν πρόκεςθ να κατακζςει κλειςτι προςφορά να ζχει υπόψθ του 
ότι θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ αφορά ςε ΔΥΟ προοριςμοφσ και ο προςκαλϊν/το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα 
επιλογισ του ενόσ. Εννοείται ότι είναι δυνατι θ κατάκεςθ προςφοράσ για ζνα εκ των δφο προοριςμϊν ι και για 
τουσ δφο. 
 
Ρροοριςμόσ: 1.ϊμθ – Φλωρεντία –ΙΤΑΛΙΑ, ι  
                         2.Λεμεςόσ  -  ΚΥΡΟΣ 
 
Τόποσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ : Βελβεντό 
     
Διάρκεια : επτά θμζρεσ *ζξι διανυκτερεφςεισ+ 
 
Χρόνοσ υλοποίθςθσ : 02-08 Μαρτίου 2018 ι 09-15 Μαρτίου 2018 
 
Συμμετζχοντεσ μακθτζσ : Δεκαοκτϊ *18+ ( 13 αγόρια και 5 κορίτςια)  
 
Συνοδοί : Δφο  *02+ *χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ+ 
 
Μζςο μετακίνθςθσ : Αεροπλάνο και λεωφορείο για τθ μετακίνθςθ των ςυμμετεχόντων από και προσ το αεροδρόμιο 
ςτθν Ελλάδα και ςτθ Ρϊμθ *ι ςτθ Λεμεςό]. Ακτοπλοϊκι ςυγκοινωνία για μεταφορά από και προσ τθν Ιταλία. 
Ραρακαλοφμε, για τθν 1θ  προςφορά [Ιταλία] , να αναφζρεται χωριςτά το κόςτοσ για μεταφορά με αεροπλάνο 
και χωριςτά με πλοίο. 
Η χριςθ ακτοπλοϊκισ ςυγκοινωνίασ αφορά υποχρεωτικά ςε καμπίνεσ. 
Λεωφορείο ςτθ διάκεςθ των εκδρομζων ΔΤΟ ΗΜΕΡΕ ςτθ Ρϊμθ και για τθ διαδρομι Ρϊμθ – Φλωρεντία – Ρϊμθ. 
Λεωφορείο ςτθ διάκεςθ των εκδρομζων κακθμερινά ςτθν Κφπρο 
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Για τθν προτεινόμενθ αεροπορικι εταιρεία, ενθμερϊνουμε, ότι κα πρζπει να αφορά ςε τακτικό δρομολόγιό τθσ και 
θ ίδια κα πρζπει να υπόκειται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ περί αεροπορικϊν εταιρειϊν. 
Σο λεωφορείο πρζπει να διακζτει τα υπό του νόμου οριηόμενα για τθν αςφαλι μεταφορά των εκδρομζων. 
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο που ρυκμίηει τα των ςχολικϊν εκδρομϊν, θ επιςτροφι των 
μακθτϊν  ςτο Βελβεντό και ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί πριν τθ 12θ μ.μ. τθσ 7θσ 
θμζρασ.  
 
Επίςθμο ξεναγό ςτθν ελλθνικι γλϊςςα: ςε όλα τα Μουςεία και αξιοκζατα ςφμφωνα με το λεπτομερζσ πρόγραμμα 

που κα καταρτιςτεί με τον ανάδοχο. 

Ξενοδοχείο : τριϊν ι τεςςάρων Αςτζρων ςτο κζντρο τθσ πόλθσ με πρωϊνό ςε πλιρθ μπουφζ. Διαμονι των 

εκδρομζων ςε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, οι δε ςυνοδοί ςε μονόκλινα δωμάτια. [Η επωνυμία και κατθγορία του 

ξενοδοχείου πρζπει να αναφζρεται, ρθτά, ςτθν προςφορά.]  

Για τον 1ο προοριςμό [Ιταλία] οι διανυκτερεφςεισ κα είναι τζςςερεισ ςτθ ϊμθ και δφο ςτθ Φλωρεντία. 

Πςον αφορά ςτον 2ο προοριςμό επικυμοφμε όλεσ οι διανυκτερεφςεισ να είναι ςτθ Λεμεςό.  

 

Η προςφορά να αναφζρεται και ςε ζνα  γεφμα – μεςθμεριανό ι βραδινό – για κάκε θμζρα παραμονισ ςτον κάκε 

προοριςμό. Τονίηεται ότι ςτθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται θ τιμι με και χωρίσ γεφμα   

Συνοδό του γραφείου  

Ραράδοςθ ονομαςτικϊν  αποδείξεων.  

Αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

Αςφάλεια κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ 

Στο φάκελλο προςφοράσ πρζπει να κατατεκεί και υπεφκυνθ διλωςθ διάκεςθσ ειδικοφ ςιματοσ λειτουργίασ το 

οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Στθν προςφορά να αναφζρεται ρθτά το  κόςτοσ τθσ εκδρομισ ςτο ςφνολο και ανά μακθτι, όπωσ επίςθσ και 

αναφορικά με τον αρικμό κλινϊν ανά δωμάτιο] 

Η, με λεωφορείο, μετακίνθςθ των μακθτϊν από τισ 10μ.μ. μζχρι τισ 6 π.μ. απαγορεφεται. 

Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εκδρομι από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ. 

 Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ υποχρεϊνει τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθν γραπτι ςφνταξθ ιδιωτικοφ 

ςυμφωνθτικοφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 
 
   
                                                                                                                            Η Δ\ντρια 
 
 
                                                                                                                      Άρτεμισ  ερδάκθ 
                                                                                                                               

 
 
 

 
 
 
 


