
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ» 

ΣΧΕΤ. : Γ2/129287/02-12-2011 Απόφαση ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 2769 τ. Β΄ 

 
Στο πλαίσιο της πολυήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής των µαθητών της Γ΄ Λυκείου, το 1ο 
Γενικό Λύκειο Κερατσινίου προτίθεται να διοργανώσει µια τετραήµερη εκδροµή (τρεις 
διανυκτερεύσεις): 

Προορισµός: ΒΟΛΟΣ 

Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων: Στην εκδροµή αυτή θα λάβουν µέρος περίπου 57 
µαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. 

∆ιάρκεια και ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης εκδροµής: Η εκδροµή θα έχει διάρκεια 
τεσσάρων (4) ηµερών και το χρονικό διάστηµα που θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί είναι από 
11/02/2014 έως 14/02/2014. 

Μεταφορικό µέσο: Κατά προτίµηση ως µεταφορικό µέσο θα χρησιµοποιηθούν λεωφορεία 
(πούλµαν).  Αυτά θα πρέπει να πληρούν τους προβλεπόµενους από το νόµο όρους και 
προϋποθέσεις (καταλληλότητα οχήµατος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, δελτίο τεχνικού ελέγχου 
ΚΤΕΟ, επαγγελµατική άδεια οδήγησης του οδηγού, ζώνες ασφαλείας κ.λ.π.) και µε έµπειρους 
και συνεργάσιµους οδηγούς. Τα λεωφορεία θα βρίσκονται στη διάθεση των µαθητών και των 
καθηγητών του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής για τις µετακινήσεις τους για 
εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς λόγους (εκδροµές, βραδινές µετακινήσεις, επισκέψεις στην 
πόλη) Οι τυχόν τροποποιήσεις του προγράµµατος θα γίνονται αποκλειστικά και µόνο από τους 
συνοδούς καθηγητές.  

 

∆ιαµονή:  

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις µε ηµιδιατροφή (πρωϊνό και βραδυνό) σε ξενοδοχείο στην 
πόλη του Βόλου (Τρίτη 11 Φεβρουαρίου ως και Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου βράδυ -  
Αναχώρηση Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014). 

• Η διαµονή να είναι σε δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια µε κανονικό κρεβάτι (µισά – µισά) και 
δύο (2) µονόκλινα και ένα (1) δίκλινο για τους συνοδούς. 

• Επιθυµούµε όλα τα δωµάτια να βρίσκονται συγκεντρωµένα στο ίδιο κτίριο σε ένα ή το 
πολύ δύο ορόφους. Το ξενοδοχείο να είναι τριών και πάνω αστέρων. Θα θέλαµε το 
ξενοδοχείο να διαθέτει χώρο / αίθουσα όπου θα µπορούν οι µαθητές να περάσουν µια 
βραδιά εκεί.  

• Μία εβδοµάδα πριν την αναχώρηση πρέπει να έχουµε τους αριθµούς των δωµατίων του 
ξενοδοχείου, ώστε να γίνει η κατανοµή των µαθητών στα συγκεκριµένα δωµάτια 
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Στο πρόγραµµα µας επιθυµούµε να περιλαµβάνονται οι επισκέψεις – περιηγήσεις:  

Βόλος 

• Πήλιο 

• Τρίκαλα – Μετέωρα 

• Παλιά συνοικία, Σιδηροδροµικό σταθµό, Πάρκο Άναυρου 

• Αρχαιολογικός χώρος ∆ιµηνίου ή αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου 

 

Το πρόγραµµα θα συνδιαµορφωθεί οριστικά µε το πρακτορείο. 

 

Επιθυµούµε επίσης, 

• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς 
και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή 
συνοδού καθηγητή. 

• ∆ωρεάν συµµετοχή των συνοδών καθηγητών 

• Τουλάχιστον 5 δωρεάν συµµετοχές µαθητών 

 

Σηµειώνουµε ότι: 

1. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν όπως προβλέπει ο νόµος ενώπιον επιτροπής καθηγητών, 
αντιπροσώπων των µαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. 

2. Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιµή της εκδροµής και η επιβάρυνση ανά 
µαθητή µαζί µε τον Φ.Π.Α. 

3. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το όνοµα του ξενοδοχείου (ξενοδοχείων), 
αριθµός δωµατίων και οι παρεχόµενες από αυτό υπηρεσίες. 

 

Τα ενδιαφερόµενα τουριστικά γραφεία καλούνται να υποβάλουν στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου 
σφραγισµένες προσφορές το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 20-02-2014 και ώρα 12:00. Οι 
προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τις επιπλέον 
ενδεχόµενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι σύµφωνες µε τη σχετική νοµοθεσία.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή την ∆ευτέρα 20-02-2014 
και ώρα 13:15 στο Γραφείο της ∆ιεύθυνσης του 1ου Γενικού Λυκείου Κερατσινίου. 

Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά µε κριτήρια: οικονοµικά και ποιοτικά.  

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού 
σήµατος λειτουργίας του τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 
Επιπλέον, στον φάκελο της προσφοράς θα επιθυµούσαµε να υπάρχει  CD µε την προσφορά σε 
ηλεκτρονική µορφή (doc ή pdf), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο. 

 

 
 

Η ∆ιευθύντρια 
 
 
 

Βασιλειάδου Χρυσούλα 
   


