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Να διατηρηθεί μέχρι ................ 
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   Ταχ. Διεύθυνση:   
   Ταχ. Κώδικας: 
   Πληροφορίες: 
   Τηλέφωνο: 
   Τηλεομοιότυπο:   
   Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: 

ΣΚΑΛΑ 
230 51   
Στρατάκου Ευαγγελία                                                      
2735023299 
2735023403 
mail@lyk-skalas.lak.sch.gr 

 ΠΡΟΣ:  
       
ΚΟΙΝ: 

 Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας 
  

 

  

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
 
ΣΧΕΤ.: 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α.(ΦΕΚ681/τ.Β΄06-03-2017) 

 
 Η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Σκάλας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προς κάθε ταξιδιωτικό γραφείο προκειμένου να του αναθέσει, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, σύμφωνα 

με την υπό αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α.(ΦΕΚ681/τ.Β΄06-03-2017), την 
προγραμματιζόμενη τετραήμερη εκδρομή των μαθητών Β΄ τάξεως  από τις 

26/04/2018, ημέρα Πέμπτη έως και 29/04/2018, ημέρα Κυριακή,  σύμφωνα με τις 
παρακάτω προδιαγραφές: 

 
α) Προορισμός:  Ιωάννινα. 
 
β) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 27 μαθητές και  3 συνοδοί-καθηγητές 
 
γ) Μεταφορικό μέσο: σύγχρονο μισθωμένο λεωφορείο, που να διαθέτει το ειδικό σήμα 

λειτουργίας. 
 
δ) Κατηγορία ξενοδοχείου (3 αστέρων) , εντός πόλης, με πρωινό  χωρίς ημιδιατροφή και 

με αναφορά στα προτεινόμενα  ξενοδοχεία. 
 
ε) Ζητούμενες υπηρεσίες - πρόγραμμα επίσκεψης :  
1η μέρα:    Σκάλα, Ιωάννινα.  
 2η μέρα:   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, περιήγηση στην Πόλη.  
3Η μέρα:    Καλπάκι, Μονοδένδρι ( Ζαγοροχώρια). 
 4η μέρα:  Αναχώρηση από Ιωάννινα,  Μουσείο Βρέλη, Μεσολλόγγι, επιστροφή στη 

Σκάλα .     
στ) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.  
ζ) Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας  
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Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Δευτέρα 26/03/2018 
(σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιέχουν: 

 
α) την τελική συνολική τιμή του  ταξιδιού 
β) την οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή και 
γ) υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται 

σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την λειτουργία 
τουριστικού γραφείου 

 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τρίτη  27/03/2018  και ώρα  11.30 π.μ. στο γραφείο 

του Γενικού Λυκείου Σκάλας. 
  

                                                                                         Η Διευθύντρια 
             
           

         Ευαγγελία Στρατάκου 


