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ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη 

εκπαιδευτική επίσκεψη τη Β’ τάξης Λυκείου  στoν Βόλο»  

 

Το Γενικό Λύκειο Σερβίων, έχοντας υπόψη την με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 

2769/τ.Β/2-12-2011 ) απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ και τη με αριθμό,178852/ΓΔ4/6-11-2015 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016, προκηρύσσει διαγωνισμό κατακύρωσης 

της πιο συμφέρουσας προσφοράς με κριτήριο την τιμή και την ποιότητα των προσφερομένων 

υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β’ τάξης του 

Λυκείου μας:  

1. Ημερομηνία: από 28 - 30 Μαρτίου 2016  

2. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 60-66 

 3. Συνοδοί καθηγητές: 5 

4. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο  

5.Προορισμός: Βόλος- Πήλιο  

6. Προσφερόμενη συνολική τιμή κατ’ άτομο  

7. Πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές (σύμφωνα με    
     την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κ.λπ.) και θα είναι    
     στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
 
8. Ξενάγηση στις περιοχές επισκέψεων με ξεναγό του πρακτορείου και παρουσία υπευθύνου του  
     πρακτορείου καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
 

9. Δωρεάν κάλυψη των συνοδών καθηγητών. 
 
 
Το  λεπτομερές πρόγραμμα της  εκδρομής θα συμφωνηθεί με τη Διευθύντρια και τους συνοδούς 

καθηγητές.  



Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια και η κατακύρωσή του θα γίνει μετά  
από απόφαση της Διευθύντριας και πρόταση των συνοδών καθηγητών και του εκπροσώπου 
των Γονέων και Κηδεμόνων. 
 
Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν και θα ανοιχτούν στο γραφείο της Διευθύντριας  
την Τρίτη 15/03/2016 και ώρα 12.00. 
 
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. 
                                                                              

 

Η Διευθύντρια 

Κουρελή Αθανασία 


