
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

   

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη οικονομικήσ προςφοράσ ςχετικά 
με τη μετάβαςη και επιςτροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του Γενικοφ Λυκείου 
Ανατολήσ από Ιωάννινα προσ Γενεφη (CERN-ΟΗΕ) και επιςτροφή, από 20 
Νοεμβρίου 2017 μζχρι 26 Νοεμβρίου 2017» 
ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/06-03-2017), με θζμα «Εκδρομζσ- Μετακινήςεισ 
μαθητϊν Δημόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και 
εκτόσ τησ χϊρασ». 

    Προςκαλοφμε 
 τα Γραφεία Γενικοφ τουριςμοφ με ειδικό ςήμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΤ  ςε ιςχφ, 
να καταθζςουν ςτο γραφείο τησ Διευθφντριασ του ΓΕΛ Ανατολήσ, ςφραγιςμζνη προςφορά 
κατά το χρονικό διάςτημα από 3 Οκτωβρίου 2017 μζχρι 10 Οκτωβρίου και ώρα 11:00. Η 
προςφορά κατατίθεται κλειςτή με επιςυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ςε 
πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Με 
κάθε προςφορά κατατίθεται από το τουριςτικό γραφείου υπεφθυνη δήλωςη ότι διαθζτει 
βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νόμιμων προχποθζςεων για τη λειτουργία του τουριςτικοφ 
γραφείου και βρίςκεται ςε ιςχφ. Μετά την παρζλευςη τησ ημερομηνίασ καμιά προςφορά 
και για κανζνα αποδεκτή. 
Για τη ςφνταξη τησ προςφοράσ αυτήσ ςασ ενημερϊνουμε ότι θα πρζπει να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1) Προοριςμόσ: ΓΕΝΕΤΗ *ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΓΕΝΕΥΗ-
ΜΙΛΑΝΟ-ΑΝΚΟΝΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ+ 
Απαραίτητη προχπόθεςη να βριςκόμαςτε ςτο CERN (Γενεφη) ςτισ 23/11/2017 ϊρα 
09:00΄ πρωί. 

2) Αριθμόσ ςυμμετεχόντων: 78 μαθητζσ  - 5 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί 
3) Μεταφορικά μζςα:  α) Λεωφορείο με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ *ΚΤΕΟ, Δελτίο 

καταλληλότητασ, Ζϊνεσ αςφαλείασ, Άδεια κυκλοφορίασ (επταετίασ ή νεότερη – 
φωτοτυπία άδειασ). Το λεωφορείο να είναι ςτη διάθεςη των ςυμμετεχόντων για 
όλεσ τισ μετακινήςεισ.  
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β) Καράβι: διανυκτζρευςη ςε εςωτερικζσ καμπίνεσ 4κλινεσ. Να κατατεθεί η 
προκράτηςη. 

4) Χρονική διάρκεια μετακίνηςησ: 
Αναχϊρηςη: 20 Νοεμβρίου 2017 
Επιςτροφή: 26 Νοεμβρίου 2017 

5) Κατηγορία καταλφματοσ: Ξενοδοχεία 4 αςτζρων.  
Δφο (2) διανυκτερεφςεισ ςτην περιοχή τησ Γενεφησ και δφο (2) διανυκτερεφςεισ ςτο 
Μιλάνο (Να αναφζρεται η ονομαςία, η τοποθεςία και η επίςημη ιςτοςελίδα του 
ξενοδοχείου). 
Στην προςφορά να κατατεθεί η προκράτηςη. 
Η φιλοξενία να περιλαμβάνει ημιδιατροφή ςτισ 2 διανυκτερεφςεισ ςτο Μιλάνο και  
τη Γενεφη (να αναφζρεται ο τφποσ του πρωινοφ και δείπνου). 

6) Λοιπζσ υπηρεςίεσ: Επίςκεψη ςτο μζγαρο του ΟΗΕ. 
Ξενάγηςη ςτο ιςτορικό κζντρο των πόλεων που θα επιςκεφτοφμε. 
Συνοδόσ/ξεναγόσ για όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ. 

7) Υποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή, ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία. 
8) Στην τιμή να ςυμπεριλαμβάνονται οι φόροι των πόλεων και οι ξεναγήςεισ. 
9) Ζητείται η τελική ςυνολική τιμή (με ΦΠΑ) του ταξιδιοφ και η επιβάρυνςη ανά 

μαθητή. 
Επιθυμοφμε επίςησ: 

1. Ζητείται η πρόςθετη προαιρετική αςφάλιςη που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςη 
ατυχήματοσ  ή αςθζνειασ. 

2. Το λεωφορείο να είναι ςτη διάθεςη μασ για την πραγματοποίηςη των μετακινήςεων , 
να πληροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνηςησ βάςει τησ κείμενησ νομοθεςίασ. 

3. Η επιτροπή αξιολόγηςησ, πζραν τησ τιμήσ, ςυνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιςτία του 
ταξιδιωτικοφ γραφείου και το εφροσ των προςφερόμενων παροχϊν και δεν 
υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

4. Το ςχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήςει την εκδρομή εφόςον δε 
ςυμπληρωθεί ο απαραίτητοσ αριθμόσ μαθητϊν. 

5. Σε περίπτωςη αθζτηςησ των παραπάνω προχποθζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να 
αποφαςίςει για παραπάνω νόμιμεσ   ενζργειεσ. 

6. Δωμάτια ςυνοδϊν : 2 δίκλινα και 1 μονόκλινο 
Σημειϊνουμε ότι οι προςφορζσ θα ανοιχθοφν την ίδια μζρα ενϊπιον επιτροπήσ όπωσ 
προβλζπει ο νόμοσ. 
 
 

Η Διευθφντρια 
 

Παπαγιάννη Βαςιλική 


