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ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Προς

Σπάρτη

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Κάθε ενδιαφερόμενο
Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της πενθήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Έλους.
Το Γενικό Λύκειο Έλους προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος, προς κάθε ενδιαφερόμενο
ταξιδιωτικό γραφείο, κατάθεσης κλειστών προσφορών, προκειμένου να του αναθέσει
λαμβάνοντας υπ’όψιν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την διοργάνωση
πενθήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Έλους , σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 681/ τ.Β’/
06-03-17 .

Στοιχεία και όροι της εκδρομής
1. Τόπος προορισμού : Θεσσαλονίκη
2. Χρόνος πραγματοποίησης : Από Κυριακή 15 Δεκέμβρη έως και Πέμπτη 19 Δεκέμβρη.
3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 45 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές .
4. Μεταφορικό μέσο: μισθωμένο λεωφορείο που θα πληροί τις προβλεπόμενες από το
νόμο προδιαγραφές για ασφαλή μετακίνηση .
5. Κατηγορία ξενοδοχείου : Τεσσάρων αστέρων στο κέντρο της πόλης σε δωμάτια
τρίκλινα χωρίς την προσθήκη ράντσου. Κατανομή απαραίτητα σε ένα όροφο.
6. Διατροφή: Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ.
7. Μετακινήσεις με το λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής κατά τις
ημέρες παραμονής στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης, επίσκεψη και ξενάγηση στη
Βεργίνα, Νάουσα και Έδεσσα.
8. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
9. Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας .
10. Φ.Π.Α.

Οι κλειστές προσφορές θα περιλαμβάνουν την τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και την
επιβάρυνση ανά μαθητή. Να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που
προτείνεται.
Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας ,το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.
Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τρίτη , 29η
Οκτωβρίου 2019, ώρα 13:00, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας.
Οι κλειστές προσφορές θα ανοίξουν την Τρίτη, 29η Οκτωβρίου 2019, ώρα 13:15 στο γραφείο
της διευθύντριας του ΓΕΛ Έλους.
Η Διευθύντρια

