
            

 

 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Α Ι ∆ Ε Ι Α Σ

& Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

                               ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆

                              ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

                                                                                                          ∆./ΝΣΗ    ∆/ΘΜΙΑΣ      ΕΚΠ./ΣΗΣ

  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΣΣΚΚΟΟΥΥΤΤΑΑΡΡΕΕΩΩΣΣ

Τ. ∆ιεύθυνση:   

Τ. Κώδικας:     

Πληροφορίες:      

Τηλέφωνο:           

Fax:                     

Ηλ. Ταχυδρ.:       

Σκούταρι Σερρών  

62100 

Κυπαρίσσης Μιχαήλ  

2321042800 

2321099180 

mail@lyk-skout.ser.sch.gr

Θέµα 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚ

 

 

Σχετ.: Η αριθµ. 33120/Γ∆4/28-

 

Το Λύκειο Σκουτάρεως προκηρύσσει διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 

παρ.1 της 33120/Γ∆4/28-02-2017 Υπουργικής Απόφ

03-2017) για την κατάθεση κλειστών προσφορών από ενδιαφερόµενα τουριστικά γραφεία µε 

ισχύουσα άδεια λειτουργίας, σχετικά µε την πραγµατοποίηση πολυήµερης εκδροµής 

µαθητών/τριων  του σχολείου µας.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόµενα ταξιδιωτικά γραφεία που διαθέτουν ισχύουσ

λειτουργίας, να καταθέσουν οικονοµική προσφορά 

µας, τηρώντας τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

Στοιχεία Εκδροµής 

 

• Τόπος:  Ιωάννινα (Επισκέψεις σε: 

Χαράδρα Βίκου) 

• Χρόνος: 21-24 Απριλίου

• ∆ιάρκεια:  Τέσσερις (4

• Αριθµός συµµετεχόντων µαθητών

• Συνοδοί Καθηγητές: 4

• Μέσον:  2 (δυο) Λεωφορεία

• ∆ωµάτια: τρίκλινα-τετράκλινα

Καθηγητές/τριες) 

• ∆ιατροφή: πρωινό  

• Κατηγορία ξενοδοχείων

 

 

Απαραίτητοι Όροι 

 

• Να παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης 

νοµοθεσία  

• Να παρέχονται σύγχρονα λεωφορεία

νοµοθεσία, αποκλειστικά διαθέσιµα

εκδροµής για ηµερήσιες εξορµήσεις και µετακινήσεις

∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Α Ι ∆ Ε Ι Α Σ ,  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ             

& Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν  

∆EΥΤ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

/ΣΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ 

                        

 

 

 

 

 

 

 Σκούταρι, 18 Ιανουαρίου 2018

 Αρ. Πρωτ.:  4 

ΣΣ 

 Προς: 
         ∆ιεύθυνση  

                          Σερρών

skout.ser.sch.gr  
ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ          

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

-02-2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/2017) 

προκηρύσσει διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 

2017 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 681 τ.Β΄

2017) για την κατάθεση κλειστών προσφορών από ενδιαφερόµενα τουριστικά γραφεία µε 

άδεια λειτουργίας, σχετικά µε την πραγµατοποίηση πολυήµερης εκδροµής 

του σχολείου µας. 

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόµενα ταξιδιωτικά γραφεία που διαθέτουν ισχύουσ

αθέσουν οικονοµική προσφορά για τη σχεδιαζόµενη εκδροµή

µας, τηρώντας τις παρακάτω προδιαγραφές: 

(Επισκέψεις σε: Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια-Τσεπέλοβο, Μονοδένδρι, 

Απριλίου 2018   

4) ηµέρες – Τρείς (3) διανυκτερεύσεις 

Αριθµός συµµετεχόντων µαθητών/τριων : 60 µαθητές/τριες 

4 

Λεωφορεία 

τετράκλινα χωρίς ράντζο (για µαθητές/τριες) 

Κατηγορία ξενοδοχείων: 3
 
η 4 αστέρων εντός της πόλης των Ιωαννίνων

Να παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη 

ονται σύγχρονα λεωφορεία, σε άρτια κατάσταση, σύµφωνα µε την κείµενη 

σία, αποκλειστικά διαθέσιµα στους µαθητές/τριες καθ΄όλη τη διάρκεια της 

για ηµερήσιες εξορµήσεις και µετακινήσεις σε κάθε τους έξοδο

18 Ιανουαρίου 2018 

 ∆/θµιας  Εκπ/σης 

Σερρών 

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ          

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

προκηρύσσει διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 

ασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-

2017) για την κατάθεση κλειστών προσφορών από ενδιαφερόµενα τουριστικά γραφεία µε 

άδεια λειτουργίας, σχετικά µε την πραγµατοποίηση πολυήµερης εκδροµής 

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόµενα ταξιδιωτικά γραφεία που διαθέτουν ισχύουσα άδεια 

για τη σχεδιαζόµενη εκδροµή των µαθητών 

Τσεπέλοβο, Μονοδένδρι, 

) – µονόκλινα (για 

των Ιωαννίνων. 

διοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη 

η, σύµφωνα µε την κείµενη 

καθ΄όλη τη διάρκεια της 

σε κάθε τους έξοδο. 



• Να παρέχεται δυνατότητα 2 τουλάχιστον στάσεων κατά την διαδροµή προς και από τον 

προορισµό κατ’ επιλογή του αρχηγού συνοδού της εκδροµής. Οι στάσεις αυτές να 

µπορούν να είναι κατά µικρή παρέκκλιση από την διαδροµή για την επίσκεψη π.χ. µιας 

πόλης και να µπορούν να έχουν διάρκεια ως 1,5 ωρών. 

• Το πρακτορείο που αναλαµβάνει την εκδροµή υποχρεούται να προσκοµίσει στο σχολείο 

γραπτή βεβαίωση ότι διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό δωµατίων, την συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία και ότι το ξενοδοχείο είναι πράγµατι της κατηγορίας αστέρων που 

αναφέρεται στην προσφορά. 

 

 

Οι   οικονοµικές προσφορές θα πρέπει : 

 

• Να διατυπώνουν µε σαφήνεια την τιµή ανά µαθητή και την τελική  συνολική τιµή της 

εκδροµής (αµφότερες  µε Φ.Π.Α.)  

• Να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους στο Γραφείο της ∆/νσης του σχολείου. 

• Να συνοδεύονται από παραστατικά νόµιµης λειτουργίας και ασφαλιστικής κάλυψης του 

πρακτορείου. 

 

Οικονοµικός ∆ιακανονισµός 

 α) 30% µε την υπογραφή του συµβολαίου β) 50% έως την ηµέρα της αναχώρησης γ) 20% (ως 

ποινική ρήτρα) θα δοθεί σε δυο εργάσιµες ηµέρες µετά το τέλος της εκδροµής, εάν δεν 

υπάρξουν προβλήµατα κατά τη διάρκεια της εκδροµής. Η τιµή που θα συµφωνηθεί κατά την 

υπογραφή του συµβολαίου, να ισχύσει µέχρι την τέλεση της εκδροµής. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 11:00 

                                                                                                                   

 

 

Προσφορές εκπρόθεσµες δεν παραλαµβάνονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ο ∆ιευθυντής 

 

 

                                                                                                                      Κυπαρίσσης Μιχαήλ      


