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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών πρακτορείων» 
 

ΧΕΣ.: 20883 / ΓΓ4  Υπουργική Απόυαση  ΦΔΚ 456  τ.Β’, 13-2-2020 
 
 

 Θ Διεφκυνςθ του Γενικοφ Λυκείου Μολάων προκθρφςςει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ προσ κάκε 
ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο, προκειμζνου να του ανακζςει, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν 
ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά των προςφορϊν, τον προγραμματιηόμενο ςχολικό περίπατο με 
χριςθ μεταφορικοφ μζςου των μακθτϊν/τριϊν όλων των τάξεων του ςχολείου, ςφμφωνα με τισ 
παρακάτω προδιαγραφζσ:  

Στοιχεία και όροι του περιπάτου 

1. Σόποσ προοριςμοφ :  Γφκειο  
2. Χρόνοσ πραγματοποίθςθσ : Σετάρτθ 30-11-2022, αναχϊρθςθ 08:30 με επιςτροφι ςτισ 13:30. 
3. Προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 169 μακθτζσ και 9 ςυνοδοί κακθγθτζσ .  
4. Μεταφορικό μζςο: μιςκωμζνα  λεωφορεία που κα πλθροφν τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο 

προδιαγραφζσ για αςφαλι μετακίνθςθ . 
5. Ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ-πρόγραμμα επιςκζψεων: Μεταφορά μακθτϊν/τριϊν και ςυνοδϊν 

κακθγθτϊν από Μολάουσ ςε Γφκειο και επιςτροφι. 

  Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίηουμε τθν 22θ Νοεμβρίου 2022, 
θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00, μζςω ταχυδρομικισ υπθρεςίασ ι ιδιόχειρθσ παράδοςθσ ςτο ςχολείο μασ. 
Πάνω ςτο φάκελο πρζπει να υπάρχει θ ζνδειξθ: «Για τον περίπατο ςτο Γφκειο» και να περιζχει: 

α) τθν τελικι ςυνολικι τιμι, 
β) τθν οικονομικι επιβάρυνςθ ανά μακθτι, 
δ) υπεφκυνθ διλωςθ του ταξιδιωτικοφ γραφείου ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο 

βρίςκεται ςε ιςχφ εκτόσ από το ΚΣΕΛ, βάςει του ν. 244 άρκρο παρ. 2β) ι βεβαίωςθ ςυνδρομισ των 
νόμιμων προχποκζςεων για τθ λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου.  

 Οι προςφορζσ κα ανοιχκοφν ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του Γενικοφ Λυκείου Μολάων τθν Σρίτθ, 
22θ Νοεμβρίου 2022 και ϊρα 13:00. 
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            Άδωνισ Παπαευριπίδου      
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