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Το ΓΕΛ Σερβίων προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της 

υλοποίησης τετραήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο.  

Καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν 

προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ681/6-3-2017 απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας.  

Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και 

απαιτήσεις  

1. Προορισμός:  Ναύπλιο, με ημερήσια Ύδρα-Σπέτσες  

2. Ημερομηνία:  11 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019    

3. Συνολικά Άτομα:  107       μαθητές 

Συνοδοί καθηγητές: 11 
4. Χρονική διάρκεια επίσκεψης: 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις  

5. Την προσφερθείσα συνολική (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και 

του Φ.Π.Α.) τιμή κατά άτομο  

6. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής  

7. Οι κλειστοί φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο της Διευθύντριας του 

Γενικού Λυκείου Σερβίων στις 5/3/2019, ημέρα Τρίτη έως και ώρα 12:30 και θα 

ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 12:45.  

8. Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών αποτελούμενη από την Διευθύντρια του Λυκείου, δύο συνοδούς υπεύθυνους 

καθηγητές, εκπρόσωπο του Συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων και εκπροσώπων των 

μαθητικών κοινοτήτων.  

9. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης ή αναβολής σε άλλη ημερομηνία της 

επίσκεψης, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης 

σοβαρής αιτίας χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο.  

Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:  
1. Πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, που θα πληρούν τις προδιαγραφές της κείμενης 

νομοθεσίας (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κτλ). Τα λεωφορεία θα 

πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  



2. Διαμονή σε ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας, για 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινα ή τρίκλινα 

δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές (όχι BUNGALOWS). Το 

ξενοδοχείο θα προσφέρει πρωινό σε μπουφέ καθημερινά και μετά από συνεννόηση γεύμα 

ή δείπνο, θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη σωστή διαμονή (θέρμανση, κλιματισμό, 

ιδιαίτερο μπάνιο, γιατρό κ.τ.λ.), δεν θα είναι από αυτά που ανοίγουν μόνο για τις 

μαθητικές εκδρομές, θα είναι στην διάθεση των εκδρομέων όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι 

του, και οι μαθητές και οι καθηγητές θα τακτοποιηθούν στον ίδιο όροφο.  

Θα υπάρχει συνοδός εκ μέρους του πρακτορείου σ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της 

παραμονής των εκδρομέων στο Ναύπλιο.  

Οι ξεναγήσεις-περιηγήσεις στο Ναύπλιο, στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, 

θα γίνουν από επίσημους τοπικούς ξεναγούς  

3. Δωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών.  

4. Παράδοση «συμβολαίου αστικής ευθύνης τουριστικού γραφείου» στην προσφορά.  

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

επίσκεψη από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  

Τρόπος πληρωμής  

Προκαταβολή: το 50% του συνολικού ποσού της εκδρομής σε ημερομηνία που θα 

συμφωνηθεί με το τουριστικό γραφείο.  
Εξόφληση: την επόμενη ημέρα της πραγματοποίησης της εκδρομής. Οποιαδήποτε μη 

εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό 

εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης.  

 

 

 

Η Διευθύντρια  
Κουρελή Αθανασία 


