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ΠΡΟ: Δ.Δ.Ε ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ 

 

ΚΟΘΝ: ΣΟΤΡΘΣΘΚΑ – ΣΑΞΘΔΘΩΣΘΚΑ      

               ΓΡΑΦΕΘΑ 

 

 

 

Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος Γενικού Λςκείος Δολιανών από 

Δολιανά ππορ ΑΘΗΝΑ, για ηο σπονικό διάζηημα  από 12/12/2017 έωρ και 16/12/2017  » 
ρεη: Τ.Α  129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/η.Β ΄/ 2-12-2011, άξζξν 2, §3) κε ζέκα  « Δθδξνκέο- 

Μεηαθηλήζεηο καζεηψλ Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη 

εθηφο ηεο ρψξαο» 

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
  
 Γξαθεία Γεληθνχ Σνπξηζκνχ κε εηδηθφ ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρχ, λα 
θαηαζέζνπλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Γνιηαλψλ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά   
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 21-11-2017 έωρ 27-11-2017 και ώπα 10:00 π.μ. Μεηά ηην 
παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 

     Γηα ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Πξννξηζκφο: ΑΘΖΝΑ: Σέζζεξηο (4) δηαλπθηεξεχζεηο  

2) Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ :  20 καζεηέο, 2 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί 

3) Μεηαθνξηθφ κέζν: Λεσθνξείν 30 ζέζεσλ  - ή άιιν, αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

( Πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο: ην ιεσθνξείν λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα φιεο ηηο 

κεηαθηλήζεηο).  

4) Υξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο : Απφ 12/12/2017 έωρ και 16/12/2017 

5) Καηεγνξία θαηαιχκαηνο: Ξελνδνρείν ηεζζάξσλ αζηέξσλ θνληά ζην θέληξν ηεο πφιεο.  

6) Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζχλεο δηνξγαλσηή, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

7) Αν  το λεωφορείο   κινείται  πζραν από τα  χρονικά  όρια  που προβλζπει  η Νομοθεςία  
απαιτείται  η  φπαρξη    επί πλζον  οδηγοφ 

   

Ζηηείηαι η ηελική ζςνολική ηιμή ηος ηαξιδιού και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή 
 

Παξαθαινχκε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηα εμήο: 

 Εεηείηαη ε  πξφζζεηε αζθάιηζε πνπ θαιχπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο. 

 Απφ ην νιηθφ πνζφ πνπ ζα ζπκθσλεζεί ζα θξαηεζεί απφ ην Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ ην 10% θαη ζα 

απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηψλ απφ ηελ εθδξνκή ππφ ηνλ φξν φηη ηεξήζεθαλ εθ 

κέξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ φιεο νη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ.  
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 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξείν πνπ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαινχο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ, βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 

 Να αλαθέξεηαη  νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ζαο ην φλνκα, ε θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ, ε 

αθξηβήο ηνπνζεζία  θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

 Ζ θηινμελία ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη   θαζεκεξηλά πξστλφ. 

 Σα δσκάηηα ησλ καζεηψλ λα είλαη ηξίθιηλα ( ή θαη δίθιηλα )  θαη ησλ ζπλνδψλ κνλφθιηλα  

 Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο, πέξαλ ηεο ηηκήο, ζπλεθηηκά ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαη ην εχξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ παξνρψλ θαη δελ ππνρξενχηαη λα 

επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί.  

 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα 

απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθίλεζε εθφζνλ δελ 

ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο καζεηψλ/ ηξηψλ. 

 

          

 Ο  ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ 
 

 

 

 Πανηελήρ Νηάγκαρ  
 

  
                                                                                                                                   

  

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


