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Θέμα 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  Β΄ και Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    

 
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/τριων μας, τηρώντας τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
Στοιχεία Εκδρομής 

 Τόπος:  Θεσσαλονίκη με επίσκεψη την πρώτη ημέρα στο Δίον - Κατερίνη (Επιπλέον 
ενδεικτικοί προορισμοί μέσα στην Θεσσαλονίκη: Λευκός Πύργος, Άνω Πόλη, Ναός 
Αγίου Δημητρίου, Πλατεία Αριστοτέλους, Μουσείο Κινηματογράφου, Εμπορικό 
Κόσμος) 

 Χρόνος:   29-31 Μαρτίου 2019   
 Διάρκεια:  Τρεις (3) ημέρες –    Δύο (2) διανυκτερεύσεις 
 Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/τριων :      47 μαθητές/τριες 
 Συνοδοί Καθηγητές/τριες:    3 (τρεις) 
 Μέσον: Λεωφορείο 
 Δωμάτια: Δίκλινα έως Τετράκλινα χωρίς ράντζο (για μαθητές/τριες) – μονόκλινα (για 

Καθηγητές/τριες). Τα δωμάτια να βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα και να είναι όλα 
συγκεντρωμένα. 

 Διατροφή: πρωινό  
 Κατηγορία ξενοδοχείου: 4 **** αστέρων στον αστικό ιστό της πόλης. 

 
Απαραίτητοι Όροι: 

 Να παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (να κατατεθούν με την υποβολή της προσφοράς το  όνομα της Ασφαλιστικής 
Εταιρείας και ο Αριθμός Ασφαλιστικού Συμβολαίου). 

 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 στάσεων κατά την διαδρομή προς και από τον προορισμό 
κατ’ επιλογή του αρχηγού συνοδού της εκδρομής.  

 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  
ΠΕΜΠΤΗ  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 11:00 
                                                                                                                   
 
 
Προσφορές εκπρόθεσμες δεν παραλαμβάνονται. 
 
 
 
 
 
 
 
            Ο Διευθυντής 
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