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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΣΣΚΚΟΟΥΥΤΤΑΑΡΡΕΕΩΩΣΣ 

 Προς: 
Διεύθυνση  Δ/θμιας  Εκπ/σης 
                Σερρών 

Τ. Διεύθυνση:   
Τ. Κώδικας:     
Πληροφορίες:      
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Σκούταρι Σερρών  
62100 

Κυπαρίσσης Μιχαήλ  
2321042800 

2321099180 
mail@lyk-skout.ser.sch.gr  

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ          
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Θέμα 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ Ή ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ    

 
Το Λύκειο Σκουτάρεως προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

13 παρ.1 της 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 681 
τ.Β΄/06-03-2017) 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 ισχύουσα άδεια 
λειτουργίας, να καταθέσουν οικονομική προσφορά για τη σχεδιαζόμενη εκδρομή των μαθητών 
μας, τηρώντας τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 Α΄Προορισμός  

Στοιχεία Εκδρομής 
 Τόπος:  Αθήνα (Ενδεικτικοί προορισμοί: Ακρόπολη - Μουσείο, Αττικό Πάρκο, Ίδρυμα 

Νιάρχος, Εθνική Πινακοθήκη, Θησείο, Πλάκα, Σούνιο) 
 Χρόνος: 12-16 Δεκεμβρίου 2018   
 Διάρκεια:  Πέντε (5) ημέρες – Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις 
 Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/τριων : 22 μαθητές/τριες 
 Συνοδοί Καθηγητές/τριες: 2 (δύο) 
 Μέσον: Λεωφορείο 
 Δωμάτια: τρίκλινα χωρίς ράντζο (για μαθητές/τριες) – μονόκλινα (για Καθηγητές/τριες) 
 Διατροφή: πρωινό  
 Κατηγορία ξενοδοχείων: 4 αστέρων στον αστικό ιστό της πόλης ή σε απόσταση 10 

χλμ. κατά μέγιστον από το κέντρο της πόλης. 
 

 Β΄ Προορισμός  
Στοιχεία Εκδρομής 

 Τόπος: Βουκουρέστι (Ενδεικτικοί προορισμοί: Μουσείο Ιστορίας, Μουσείο G. Enescu, 
Μουσείο Τέχνης, Παλάτι της Βουλής, Εθνικό Θέατρο, Μοναστήρι Σινάια, Πύργος 
Δράκουλα, Μπρασώφ) 

 Χρόνος: 12-16 Δεκεμβρίου 2018   
 Διάρκεια:  Πέντε (5) ημέρες – Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις 
 Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/τριων : 22 μαθητές/τριες 
 Συνοδοί Καθηγητές/τριες: 3 (τρείς) 
 Μέσον: Λεωφορείο 
 Δωμάτια: τρίκλινα χωρίς ράντζο (για μαθητές/τριες) – μονόκλινα (για Καθηγητές/τριες) 
 Διατροφή: πρωινό και 1 γεύμα (ημιδιατροφή)  
 Κατηγορία ξενοδοχείων: 4 αστέρων στον αστικό ιστό της πόλης ή σε απόσταση 10 

χλμ. κατά μέγιστον από το κέντρο της πόλης. 
Επιπρόσθετοι όροι για τον προορισμό Βουκουρέστι: 
1. Αρχηγός  - συνοδός κατά τη διάρκεια της εκδρομής πέραν του οδηγού. 
2. Επίσημος ξεναγός κατά τη διάρκεια της παραμονής στην πόλη του Βουκουρεστίου. 



3. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εκδρομέων (προσκόμιση σχετικής 
βεβαίωσης) 

 
Απαραίτητοι Όροι και για τους 2 προορισμούς: 

 Να παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία  

 Να παρέχεται σύγχρονο λεωφορείο, σε άρτια κατάσταση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, αποκλειστικά διαθέσιμο στους μαθητές/τριες καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής για ημερήσιες εξορμήσεις και μετακινήσεις σε κάθε τους έξοδο. 

 Να παρέχεται δυνατότητα 3 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 Δ/νσης του σχολείου. 
 Να συνοδεύονται από παραστατικά νόμιμης λειτουργίας και ασφαλιστικής κάλυψης του 

πρακτορείου. 
 

Οικονομικός Διακανονισμός 
 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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 11:00 
                                                                                                                   
 
 
Προσφορές εκπρόθεσμες δεν παραλαμβάνονται. 
 
 
 
 
 
 
 
            Ο Διευθυντής 
 
 
                                                                                                                      Κυπαρίσσης Μιχαήλ      




