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 Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  

 

Το ΓΕΛ Σερβίων προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 

πλαίσιο της υλοποίησης μονοήμερης εκδρομής στη ΘΕΣ/ΚΗ.  

Καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, να 

καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπ’ αριθμ. 

129287/Γ2/ΦΕΚ2769 τ.Β’/2-12-2011 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  

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

και απαιτήσεις  

1. Προορισμός: Θεσσαλονίκη  

2. Ημερομηνία: Παρασκευή   8 Απριλίου 2016  

3. Συνολικά Άτομα: 21 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές  

4. Χρονική διάρκεια εκδρομής: Αναχώρηση 8/4/2016 και ώρα 7:30 με 

επιστροφή αυθημερόν και ώρα 22:00  

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 9/02/2016 έως και ώρα 11:45 

και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 11:45.  

8. Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση της επιτροπής σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. 

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

ημερομηνία της εκδρομής, 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. Δωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών.  

3. Παράδοση «συμβολαίου αστικής ευθύνης τουριστικού γραφείου» στην 

προσφορά.  

4. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά 

με την εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  

 

Τρόπος πληρωμής  

Προκαταβολή: 50% επί της συνολικής αξίας της εκδρομής στις 8/04/2016  

Εξόφληση: τις επόμενες ημέρες της πραγματοποίησης της εκδρομής. 

Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα 

παρακρατηθεί από το ποσό εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.  

 

 

Η Διευθύντρια 

 

  
Κουρελή Αθανασία 


