
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Σο Γενικό Λφκειο Βελβεντοφ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων προγραμμάτων  χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων, οργανϊνει τριιμερθ εκδρομι- επίςκεψθ  ςτθ Θεςςαλονίκθ και καλεί κάκε 
ενδιαφερόμενο *τουριςτικά – ταξιδιωτικά γραφεία+, να κατακζςει ι αποςτείλει κλειςτή προςφορά, 
μζχρι  και την Τετάρτη, 9-Μαρτίου-2016  ςτο γραφείο τθσ Δ/ντριασ του Γενικοφ Λυκείου Βελβεντοφ. 
Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν από τθν αρμόδια επιτροπι ςτο γραφείο τθσ Δ/ντριασ, τηνΠζμπτη, 10  
Μαρτίου 2016, ςτισ 12μ.μ.  Κριτιρια επιλογισ είναι θ πιο οικονομικι και ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν 
ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ και τα υπό του νόμου, οριηόμενα *Τπ. Αποφ. 
129286/Γ2/2011(Φ.Ε.Κ. 2769/τ. Βϋ/ 02-12-2011) «Εκδρομζσ – Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και 
ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»+ 
Προοριςμόσ: Θεςςαλονίκθ( δφο διανυκτερεφςεισ) 
Διάρκεια : Σρείσ θμζρεσ ,Αναχϊρθςθ: Πζμπτθ, 14 Απριλίου 2016 και  Επιςτροφι: άββατο, 16  
Απριλίου 2016} 
Χρόνοσ υλοποίηςησ : Πζμπτθ, 14 Απριλίου 2016 μζχρι  και άββατο, 16 Απριλίου 2016 
Συμμετζχοντεσ μαθητζσ Πενιντα ζνα (51)  
[Ελάχιςτοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων μαθητών ςαράντα ζξι (46)] 
Συνοδοί : Σζςςερεισ (04) *Χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ+ 
Μζςο μετακίνηςησ : Λεωφορείο, το οποίο κα βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των εκδρομζων όλεσ τισ θμζρεσ 
τθσ εκδρομισ. (Σα διόδια ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ) 
*Σο λεωφορείο πρζπει να διακζτει τα υπό του νόμου οριηόμενα για τθν αςφαλι μεταφορά των 
εκδρομζων+ 
Ξενοδοχείο : τεςςάρων  ι τριϊν Αςτζρων κατά προτίμθςθ ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πόλθσ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, με πρωϊνό ςε πλιρθ μπουφζ.  

[Η επωνυμία και κατηγορία του ξενοδοχείου πρζπει να αναφζρεται, ρητά, ςτην προςφορά.]  

Σο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα καταρτιςκεί από το ςχολείο ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ 

που προκφπτουν από τισ εγκεκριμζνεσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ.  

θμειϊνεται ότι κα πραγματοποιθκοφν δφο μετακινιςεισ των ςυμμετεχόντων, μία ςτθν Ειδομζνθ και 

μία ςτουσ Φιλίππουσ/Καβάλα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ\ΝΗ Π\ΜΙΑ ΚΑΙ Δ\ΜΙΑ ΕΚΠ\Η 

 Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ\ΝΗ Β\ΜΙΑ ΕΚΠ\Η ΚΟΖΑΝΗ 
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Παράδοςθ ονομαςτικϊν  αποδείξεων.  

Αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

Αςφάλεια κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ 

το φάκελλο προςφοράσ πρζπει να κατατεκεί και υπεφκυνθ διλωςθ διάκεςθσ ειδικοφ ςιματοσ 

λειτουργίασ του Ε.Ο.Σ. το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

τθν προςφορά να αναφζρεται ρθτά το  κόςτοσ τθσ εκδρομήσ ςτο ςφνολο και ανά μαθητή, όπωσ 

επίςησ και ο αριθμόσ κλινών ανά δωμάτιο] 

Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εκδρομι από 

τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ υποχρεϊνει τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθν γραπτι ςφνταξθ ιδιωτικοφ 

ςυμφωνθτικοφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Για κάκε πλθροφορία, παρακαλοφμε, να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτο τθλ. 2464031480. 

 
 
   
                                                                                                                            Η Δ\ντρια 
 
 
                                                                                                                      Άρτεμισ  ερδάκθ 
                                                                                                                               

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


