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ΘΕΜΑ : «Προκόρυξη διαγωνιςμού εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για 4όμερη εκπαιδευτικό 

επύςκεψη τησA και  Β’ τϊξησ Λυκεύου  ςτην  Ξϊνθη - Κομοτηνό - Αλεξανδρούπολη»  

 

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

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

Προγραμμϊτων Σχολικών Δραςτηριοτότων 2015-2016, προκηρύςςει διαγωνιςμό κατακύρωςησ 

τησ πιο ςυμφϋρουςασ προςφορϊσ με κριτόριο την τιμό και την ποιότητα των προςφερομϋνων 

υπηρεςιών, για την πραγματοπούηςη τετραόμερησ εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ τησ Α΄ και  Β’ τϊξησ 

του Λυκεύου ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων με τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ:  

1. Ημερομηνύα αναχώρηςησ: 14 Απριλύου 2016  

2. Ημερομηνύα επιςτροφόσ: 17  Απριλύου 2016. 

 3. Διανυκτερεύςεισ : 3 ςτην Ξϊνθη.  Κατηγορύα Καταλύματοσ: Ξενοδοχεύα 3 ό 4 αςτϋρων 

(Ζητούνται αναλυτικϊ οι τιμϋσ για κϊθε κατηγορύα ξενοδοχεύου καθώσ και το όνομα και η 

τοποθεςύα του). Μονόκλινα δωμϊτια για τουσ ςυνοδούσ και δύκλινα ό τρύκλινα για τουσ 

μαθητϋσ.  

4. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων μαθητών: 125-137 

 5. Συνοδού καθηγητϋσ: 10 

6. Μεταφορικό μϋςο: Λεωφορεύο  

7.Προοριςμόσ: Ξϊνθη – Κομοτηνό- Αλεξανδρούπολη  

Το  λεπτομερϋσ πρόγραμμα τησ  εκδρομόσ θα ςυμφωνηθεύ με την Διευθύντρια και τουσ ςυνοδούσ 

καθηγητϋσ. Σε γενικϋσ γραμμϋσ περιλαμβϊνει επιςκϋψεισ ςτο Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ, 

Αρχαιολογικούσ χώρουσ, Αξιοθϋατα, και περιηγόςεισ  μϋςα ςτισ πόλεισ. 



8. Προςφερόμενη ςυνολικό τιμό κατ’ ϊτομο ςυμπεριλαμβανομϋνων όλων των ενδεχόμενων 
κρατόςεων και του Φ.Π.Α., με ακριβεύσ ονομαςύεσ των προτεινόμενων ξενοδοχεύων και 
ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ τουσ και με επιβεβαύωςη ότι όλοι οι κοινόχρηςτοι χώροι τουσ θα εύναι 
ςτη διϊθεςη των μαθητών του ςχολεύου και ςε πλόρη λειτουργύα (απαραύτητεσ προώποθϋςεισ 
ςωςτόσ διαμονόσ, καθαριότητα, θϋρμανςη, ζεςτό νερό κ.λπ.). 
 Πρωινό και δεύπνο καθημερινϊ εντόσ ξενοδοχεύου ςε πλόρη μπουφϋ απεριόριςτησ 
ποςότητασ. 
9. Πολυτελό κλιματιζόμενα λεωφορεύα, τα οπούα δε θα εύναι διώροφα και θα πληρούν τισ 
προδιαγραφϋσ (ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, δελτύο καταλληλότητασ, ΚΤΕΟ, ζώνεσ 
αςφαλεύασ κ.λπ.) και θα εύναι ςτην αποκλειςτικό διϊθεςη του ςχολεύου καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 
εκδρομόσ με δύο ϋμπειρουσ επαγγελματύεσ οδηγούσ. 
10. Ξενϊγηςη ςτισ περιοχϋσ επιςκϋψεων με ξεναγό του πρακτορεύου και παρουςύα υπευθύνου 
του πρακτορεύου καθ΄όλη τη διϊρκεια τησ εκδρομόσ. 
11. Δωρεϊν κϊλυψη των ςυνοδών καθηγητών. 
12. Αςφϊλεια ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ μαθητών και καθηγητών.  Πρόςθετη αςφϊλιςη 

που καλύπτει τα ϋξοδα ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ (να αναφερθεύ το κόςτοσ αυτόσ ).  

13. Παρϊδοςη «Συμβολαύου αςτικό ευθύνησ Τουριςτικού γραφεύου» ςτη προςφορϊ και 

υπεύθυνη δόλωςη κατοχόσ ςόματοσ λειτουργύασ εν ιςχύ. 

14. Οι αξιολογικϋσ παρϊμετροι που θα επηρεϊςουν την ανϊθεςη τησ εκδρομόσ εύναι οι εξόσ: 
Η γενικό τιμό ανϊ μαθητό. 
Η απόςταςη των ξενοδοχεύων από το κϋντρο των πόλεων. 
Η ολοόμερη διϊθεςη των λεωφορεύων. 
Οι προδιαγραφϋσ πρωινού και γεύματοσ. 
Η παρουςύα ξεναγού. 
Η υποχρϋωςη του τουριςτικού γραφεύου να ακολουθόςει το πρόγραμμα που θα ςυντϊξει το 
ςχολεύο. 

Ο διαγωνιςμόσ θα εύναι μειοδοτικόσ με ποιοτικϊ κριτόρια και η κατακύρωςό του θα γύνει μετϊ 
από απόφαςη τησ Διευθύντριασ και πρόταςη των ςυνοδών καθηγητών και του εκπροςώπου 
των Γονϋων και Κηδεμόνων. 
Οι φϊκελοι των προςφορών θα κατατεθούν και θα ανοιχτούν ςτο γραφεύο τησ Διευθύντριασ  
την Τρύτη 8/03/2016 και ώρα 12.00. 
Το ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακύρωςησ τησ εκδρομόσ λόγω μη ςυμπλόρωςησ του 
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ό ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ χωρύσ αποζημύωςη ςτο Τουριςτικό 
Γραφεύο. 
                                                                               

      Η Διευθύντρια  

         Κουρελό Αθαναςύα  


