
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
 
Σο Γενικό Λφκειο Βελβεντοφ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ , καλεί κάκε ενδιαφερόμενο 
*τουριςτικά – ταξιδιωτικά γραφεία+, να κατακζςει ι αποςτείλει κλειςτή προςφορά, μζχρι τθν Παραςκευή, 31- 
Μαρτίου 2017 και ϊρα 12:00 μ.μ. ςτο γραφείο τθσ Δ/ντριασ του Γενικοφ Λυκείου Βελβεντοφ. 
Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν από τθν αρμόδια επιτροπι ςτο γραφείο τθσ Δ/ντριασ την Παραςκευή, 31 Μαρτίου 
2017 ςτισ 14:00 μμ Κριτιρια επιλογισ είναι θ πιο οικονομικι και ποιοτικι παροχι τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 
ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ και τα υπό του νόμου, οριηόμενα *Τπ. Αποφ. 33120/ΓΔ4/2017 (Φ.Ε.Κ. 
681/τ. Βϋ/ 06-03-2017) «Εκδρομζσ – Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ  μακθτϊν Δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»+  
Παρακαλοφμε, κάθε ενδιαφερόμενο που ζχει την πρόθεςη να καταθζςει κλειςτή προςφορά να ζχει υπόψη 
του ότι η πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ αφορά ςε ΔΤΟ προοριςμοφσ και ο προςκαλϊν/το ςχολείο διατηρεί το 
δικαίωμα επιλογήσ του ενόσ. Ωσ εκ τοφτου είναι δυνατή η κατάθεςη προςφοράσ για ζνα εκ των δφο 
προοριςμϊν ή και για τουσ δφο. 
 
Προοριςμόσ: 1. Χανιά – Κρήτη 2. Σρίκαλα - Θεςςαλία 
 
Σόποσ αναχϊρηςησ και επιςτροφήσ : Βελβεντό 
     
Διάρκεια : τρείσ θμζρεσ  - δφο διανυκτερεφςεισ 
 
Χρόνοσ υλοποίηςησ : 23-24-25 Απριλίου 
 
υμμετζχοντεσ μαθητζσ :είκοςι  [ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν δεκαοκτϊ] 
  
υνοδοί : Δφο*02+ *χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ+ 
 
Μζςο μετακίνηςησ :  
Χανιά – Κρήτη : Λεωφορείο για τθ μετακίνθςθ των ςυμμετεχόντων από και προσ το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
και από και προσ το αεροδρόμιο Χανίων  «Ιωάννθσ Δαςκαλογιάννθσ». 
Σρίκαλα – Θεςςαλία : Λεωφορείο ςτθ διάκεςθ των εκδρομζων και τισ τρεισ θμζρεσ. 
 
Σο λεωφορείο πρζπει να διακζτει τα υπό του νόμου οριηόμενα για τθν αςφαλι μεταφορά των εκδρομζων 

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 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ 

 

ΒΕΛΒΕΝΣΟ: 24/3/2017 

Αρ. Πρωτ. : 86 

Σαχ. Δ\νςθ: Χαριςίου Παπαμάρκου 68 
                         ΒΕΛΒΕΝΣΟ - 50400 
Σθλζφωνο: 24640-31480 
Fax:  24640-31843 
e-mail :mail@lyk-velvend.koz.sch.gr 
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Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο που ρυκμίηει τα των ςχολικϊν εκδρομϊν, θ επιςτροφι των 
μακθτϊν  ςτο Βελβεντό και ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί πριν τθ 12θ μ.μ. τθσ 3θσ 
θμζρασ.  
 
Ξενοδοχείο : τριϊν ι τεςςάρων Αςτζρων ςτο κζντρο τησ πόλησ με πρωϊνό ςε πλιρθ μπουφζ *Η επωνυμία και 

κατηγορία του ξενοδοχείου πρζπει να αναφζρεται, ρητά, ςτην προςφορά.]    

 

Παράδοςη ονομαςτικϊν  αποδείξεων.  

Αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

Αςφάλεια κάλυψησ εξόδων ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή αςθζνειασ 

το φάκελλο προςφοράσ πρζπει να κατατεθεί και υπεφθυνη δήλωςη διάθεςησ ειδικοφ ςήματοσ λειτουργίασ 

το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

την προςφορά να αναφζρεται ρητά το  κόςτοσ τησ εκδρομήσ ςτο ςφνολο και ανά μαθητή, όπωσ επίςησ και 

αναφορικά με τον αριθμό κλινϊν ανά δωμάτιο] 

Η, με λεωφορείο, μετακίνηςη των μαθητϊν από τισ 10μ.μ. μζχρι τισ 6 π.μ. απαγορεφεται. 

Σο ςχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιςη ςχετικά με την εκδρομή από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ. 

 Η κατακφρωςη του διαγωνιςμοφ υποχρεϊνει τα ςυμβαλλόμενα μζρη ςτην γραπτή ςφνταξη ιδιωτικοφ 

ςυμφωνητικοφ ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία. 

 
 
   
                                                                                                                            Η Δ\ντρια 
 
 
                                                                                                                      Άρτεμισ  ερδάκθ 
                                                                                                                               

 
 
 

 
 

 

 

 


