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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων για  

ημερήσια  εκδρομή στα Τρίκαλα 

  
Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20883/ΓΔ4/13-2-2020  

και  Δ1α/ ΓΔ. οικ. 55254/10-9-21 διοργανώνει ημερήσια εκδρομή  στα Τρίκαλα για τους μαθητές 

των  Α΄ και Β΄ τάξεων του σχολείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά-τουριστικά 

γραφεία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά 

τους σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή ΓΕΛ Νεάπολης μέχρι την Παρασκευή  10  

Δεκεμβρίου 2021  και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο Γραφείο του Διευθυντή 

την ίδια μέρα στις 11:00 π.μ. παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.  

       Η μετακίνηση γίνεται στο πλαίσιο επίσκεψης των μαθητών στα Τρίκαλα προκειμένου να 

περιηγηθούν στην πόλη και να επισκεφτούν τα μνημεία της και χώρους πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. 

 

Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τα παρακάτω 

στοιχεία:  

 

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΤΡΙΚΑΛΑ ( ΠΟΛΗ,  ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ,  ΠΑΛΙΑ 

ΤΡΙΚΑΛΑ,  ΦΡΟΥΡΙΟ , ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ) 

2. Πραγματοποίηση εκδρομής:  ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Δεκεμβρίου 2021   

3. Αναχώρηση: 8.00  από το σχολείο Επιστροφή: Με τη λήξη του 

προγράμματος. 

4. Συνολικά άτομα: 38   (35 μαθητές  και 3 συνοδοί καθηγητές). 

5. Προσφερόμενη συνολική τιμή ανά λεωφορείο συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ενδεχόμενων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα 

γίνει μετά από απόφαση του  Διευθυντή του ΓΕ.Λ. Νεάπολης , πρόταση των συνοδών 

καθηγητών και του εκπροσώπου  των Μαθητών,-τριών.  

  

  

  

  



 

 

 

 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό 

Γραφείο.  

 

Για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους απαιτούνται: 

 1 λεωφορεία τουλάχιστον 50 θέσεων κλιματιζόμενο με όλες τις προδιαγραφές 

ασφαλείας (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.) 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 

 

 

Το έντυπο προσφοράς για τα τουριστικά γραφεία θα είναι αυστηρά το ανηρτημένο στην 

ιστοσελίδα http://dide.koz.sch.gr (σε μορφή pdf).   

 

                           

  

 

                                                  Ο Διευθυντής  

 

 

                                                                                                                             

   Εμμανουηλίδης  Κωνσταντίνος 
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