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ΠΡΟ:   Κάζε ελδηαθεξόκελν 

 

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν 

     ΘΕΜΑ : Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην οπγάνωζη πενθήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ 

                  εκδπομήρ  ηος ΓΕΛ Μολάων 

 
      Σν Γεληθό Λύθεην Μνιάσλ πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν ηαμηδησηηθό 

γξαθείν, θαηάζεζεο θιεηζηώλ πξνζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαζέζεη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ  πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνξώλ,  ηε δηνξγάλσζε  πελζήκεξεο εθδξνκήο ησλ καζεηώλ ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ Μνιάσλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4/28-2-2017 Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ 

δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 681/ η.Β’/ 06-03-2017. 

 

ηοισεία και όποι ηηρ εκδπομήρ 
1. Σόπνο πξννξηζκνύ : Ιωάννινα-Θεζζαλονίκη 

2. Υξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο :  Από Γεπηέξα 09-03-2020 έσο Παξαζθεπή 13-03-2020. 

3. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ:  59 καζεηέο/ηξηεο θαη 4 ζπλνδνί . 

4. Μεηαθνξηθό κέζν: κηζζσκέλν ιεσθνξείν πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν πξνδηαγξαθέο 

γηα αζθαιή κεηαθίλεζε . 

5. Καηεγνξία θαηαιύκαηνο : Τεσσάρων (4) αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο ησλ Ισαλλίλσλ γηα ηηο 9 

Μαξηίνπ ζε ηξίθιηλα δσκάηηα θαη ην ειάρηζην τεσσάρων (4) αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο ή ην πνιύ ζε απόζηαζε 3 ρικ γηα ηηο 10, 11 θαη 12 Μαξηίνπ ζε ηξίθιηλα δσκάηηα (ρσξίο 

ηελ πξνζζήθε ξάληζνπ) θαη θαηαλνκή θαηά πξνηίκεζε ζε έλαλ όξνθν. Σα δσκάηηα ησλ ζπλνδώλ 

θαζεγεηώλ ζα είλαη κνλόθιηλα. 

6. Γηαηξνθή: Να δνζεί ηηκή κόλν κε πξσηλό θαη κε Ηκηδηαηξνθή (πξσηλό & δείπλν) εληόο ηνπ μελνδνρείνπ 

ζε κπνπθέ.  

7. Μεηαθηλήζεηο κε ην ιεσθνξείν, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαηά ηηο εκέξεο παξακνλήο, 

μελάγεζε ζηα αμηνζέαηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

8. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή. 

9. Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο . 

10. Φ.Π.Α. 

 
Οη θιεηζηέο πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ  ηελ ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ θαη ηελ επηβάξπλζε αλά 

καζεηή. Να γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία θαη ηνπνζεζία ηνπ θαηαιύκαηνο πνπ πξνηείλεηαη. 

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ  ή βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

        Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ νξίδνπκε ηελ Πέκπηε  20
ε
 Φεβξνπαξίνπ 

2020,  ώξα 13:00, κέζσ ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ή ηδηνρείξσο πξνο ην ζρνιείν καο. 

        Οη θιεηζηέο πξνζθνξέο ζα αλνίμνπλ Πέκπηε , 20
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2020, ώξα 13:15 ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ΓΔΛ Μνιάσλ. 

                   Ο  Γηεπζπληήο 

Άδσληο Παπαεπξηπίδνπ 
          ΠΕ80 Οικονομολόγος 
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