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έπβια  22/03/2022 
Απιθ. Ππωη. 35 
ΠΡΟ: Σαξιδιωηικά-Σουπιζηικά 
Ππακηοπεία 
 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ππαγμαηοποίηζη ημεπήζιαρ 

εκδπομήρ ζηη Θεζζαλονίκη 

Τν Γενικό Λύκειο Σεπβίων, ζην πιαίζην ηεο δηνξγάλωζεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο 

ηωλ καζεηώλ ηεο A΄ ηάμεο θαη ζύκθωλα κε ηηο Αξηζκ. 20883/ΓΔ4/12-02-20, Αξηζκ. 

Δ1α/Γ.Π.νηθ. 55254, ΦΕΚ Τεύρνο 4187/10-09-2021 Υπνπξγηθή Απόθαζε, θαιεί 

θάζε ελδηαθεξόκελν, λα θαηαζέζεη ή λα απνζηείιεη θιεηζηή πξνζθνξά ζε 

ζθπαγιζμένο θάκελο (θιεηζηό θάθειν κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε πξωηόηππε κνξθή), κέρξη ηελ Τξίηε 29-03-2022 θαη ώξα 13:00 

μ.μ. ζην γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο, όπνπ θαη ζα αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο, ζύκθωλα 

κε ηηο παξαθάηω απαηηήζεηο: 

1. Ηκεξνκελία δηεμαγωγήο ηεο κεηαθίλεζεο: Δεπηέξα,11/04/2022 

2. Πξννξηζκόο: Θεζζαλονίκη . Το ππόγπαμμα θα διαμοπθωθεί μεηά ηην επιλογή 

ηος ππακηοπείος.  

3. Εθδξνκείο:  48 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

4. Μεηαθηλήζεηο: νδηθώο 

5. Δωξεάλ κεηαθίλεζε γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

6. Ώξα αλαρώξεζεο από Σέξβηα 08.15 π.κ. Ώξα επηζηξνθήο έωο 10.00 κ.κ. 

Λόγω ηωλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηεο παλδεκίαο λα πξνβιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ηωλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

Στην προσυορά να αναυέρονται: 

 Η ζπλνιηθή ηηκή κίζζωζεο ηνπ ιεωθνξείνπ ή ηωλ ιεωθνξείωλ. 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α) 

Μαζί με την προσυορά να κατατεθεί: 



 Υπεύζπλε δήιωζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 Αληίγξαθα ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηωλ εγγξάθωλ θαηαιιειόιεηαο ηωλ 

ιεωθνξείωλ, κε ηα νπνία ζα γίλνληαη νη κεηαθηλήζεηο. 

 Θεωξεκέλα αληίγξαθα ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηωλ νδεγώλ, πνπ ζα νδεγνύλ ηα 

ιεωθνξεία. 

Αξιολογικέρ παπάμεηποι για ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ: 

Κόζηνο εθδξνκήο 

Ο δηαγωληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο . 

Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέωζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί 

από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο εθδξνκήο 

Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο αθύξωζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγω κε 

ζπκπιήξωζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρωξίο 

απνδεκίωζε ζην Τνπξηζηηθό Γξαθείν. 

 

 

 

Η Δηεπζύληξηα 

 

 

Κνπξειή Αζαλαζία 
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