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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  4ΗΜΕΡΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ:  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23220-22492 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23220-22493 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@lyk-nigrit.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: 4 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 19-03-2020  έως και 22-03-2020 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   
    ΜΑΘΗΤΩΝ: 

77  ( ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 1 FREE  ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟ ΜΑΘΗΤΗ) 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

5 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 3* με πρωινό  

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): Κοντά  στο κέντρο της πόλης. 

     Γ) ΤΥΠΟΣ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Τρίκλινα (όχι τετράκλινα)   για τους 
μαθητές  και μονόκλινα (5) για τους 
συνοδούς 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 2  σύγχρονα  λεωφορεία  50 θέσεων. 

Υποχρεωτικά 3 οδηγοί. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
α) Αρχηγός – συνοδός , καθ’ όλη  τη 
διάρκεια της εκδρομής.  

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ    
    ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: ΝΑΙ  

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   
      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Πέμπτη,   30/01/2020 στις 10:30 π.μ 

                                                                                                    

Ακολουθούν λεπτομέρειες    
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Αναλυτική παρουσίαση 

 

Το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας σας ενημερώνει ότι προτίθεται να διοργανώσει τετραήμερη  
εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου  στα Ιωάννινα  από 19/03 έως και 
22/03/2020. 

 Για τη σύνταξη της προσφοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής:  
1. Αριθμός μετακινουμένων: 77 μαθητές/τριες και 5 συνοδοί καθηγητές. ΠΡΟΣΟΧΗ. Η τιμή 

που θα δώσετε θα αφορά  υποχρεωτικά 76 μαθητές  και θα αναφέρετε ξεκάθαρα ότι  ο 
77

ος 
,που είναι οικονομικά αδύναμος, θα έχει δωρεάν συμμετοχή.  

2. Τρόπος μεταφοράς: 2 σύγχρονα λεωφορεία 50 θέσεων διαθέσιμα για όλες τις 
μετακινήσεις των μαθητών.  ΠΡΟΣΟΧΗ. Να αναφέρεται ξεκάθαρα ο αριθμός των θέσεων 
και υποχρεωτικά η ύπαρξη 3ου

 οδηγού για κάλυψη ωραρίου ή αντιμετώπιση αναπάντεχου 
μη προβλέψιμου συμβάντος. 

3. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο  τριών  αστέρων (3***) με πρωινό. Τα δωμάτια για 
τους μαθητές να είναι τρίκλινα (η συμπλήρωση να γίνει με δίκλινα) και για τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς μονόκλινα. Τα δωμάτια θα βρίσκονται όλα στον ίδιο κτιριακό χώρο. Στην 
προσφορά σας να αναφέρετε οπωσδήποτε το όνομα, την κατηγορία του ξενοδοχείου 
και την  ακριβή τοποθεσία.   

4. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: 4 ημέρες  ( 19/03-2020  έως  22/03/2020  ) 

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης όλων των μετακινουμένων μαθητών και εκπαιδευτικών.  
6. Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι  χρεώσεις π.χ. δημοτικοί φόροι.   

Δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους ή τυχόν 
εισιτήρια πλοιαρίων. 

7. Αποδείξεις ατομικές για κάθε μαθητή. 

8.  Υποχρεωτική παρουσία αρχηγού- συνοδού καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

Πρόγραμμα 

1
η
 μέρα: Στάση Μέτσοβο, μουσείο Βρέλλη, Δωδώνη, ξενοδοχείο. 2η

 μέρα: Σπήλαιο Περάματος, 

αρχαιολογικό μουσείο, νησάκι. 3
η
 μέρα: Γεφύρι Άρτας, Πρέβεζα, Πάργα. Εναλλακτικά 

Μονοδένδρι.  4η
 μέρα: Ελεύθερος χρόνος επιστροφή. 

Κρίσιμες επισημάνσεις  
     Εφιστάται η προσοχή στην ορθή ανάγνωση όλων των προϋποθέσεων και η υποβολή 
οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με αυτές. Προτάσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε 3  ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την 
υπογραφή του συμβολαίου. Η δεύτερη μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση και η τρίτη μετά το 
πέρας της εκδρομής και, εφόσον, τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. 
Η προσφορά θα κατατεθεί μέχρι την Πέμπτη, 30-01-2020  στις 10:30 π.μ. και θα ακολουθήσει 
άμεσα η  συνεδρίαση της επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών. Το αποτέλεσμα θα γνωστοποιηθεί 
άμεσα (τηλεφωνικά) στο πρακτορείο με την πιο συμφέρουσα προσφορά. Αναλυτική δημοσίευση 

των προσφορών  θα γίνει  επίσης στην ιστοσελίδα του σχολείου και της Διεύθυνσης την επόμενη 
μέρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Γενικού Λυκείου 

Νιγρίτας: 23220-22492. Η προσφορά θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο  φάκελο και να επιδοθεί 
ιδιοχείρως  στον Διευθυντή του Λυκείου. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που είναι εκπρόθεσμες ή 
αποστέλλονται  με email. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από: 

1. Ασφάλεια Ευθύνης Διοργανωτή (Άρθρο 14, ΦΕΚ 2769/2011) 
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ (Άρθρο 14, ΦΕΚ 2769/2011) 

                                                                        Ο Διευθυντής 

 

 


