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ΚΟΙΝ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ –ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ     

               ΓΡΑΦΕΙΑ  

 

Θέµα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονοµικής προσφοράς σχετικά 

µόνο µε τη µετάβαση µαθητών και εκπαιδευτικών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου 

Βελλάς από Βελλά προς Κέρκυρα (Παλαιοκαστρίτσα) στις 27-03-2018 και επιστροφή από 

Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας προς Βελλά στις 29-03-2018. 

Σχετ: Υ.Α 33120/Γ∆4/06-03-2017 µε θέµα «Εκδροµές-Μετακινήσεις µαθητών ∆ηµόσιων και 

Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» 

 

             ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 Γραφεία Γενικού Τουρισµού µε ειδικό σήµα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να 
καταθέσουν στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς σφραγισµένη προσφορά κατά το χρονικό 
διάστηµα από 13-03-2018 µέχρι και 19-03-2018 ώρα 13.00 µ.µ. Μετά την παρέλευση της 
ηµεροµηνίας καµία προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

     Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενηµερώνουµε ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα 

παρακάτω στοιχεία: 

1) Προορισµός: Στις 27-03-2018 Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας και στις 29-03-2018 επιστροφή 

στη Βελλά Ιωαννίνων. 

2) Αριθµός συµµετεχόντων : 26 µαθητές, 04 συνοδοί εκπαιδευτικοί, 1 συνοδός κηδεµόνας. 

3) Μεταφορικό µέσο: λεωφορείο να πληροί τους κανόνες ασφαλείας σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις. 

4) Χρονική διάρκεια µετακίνησης: 27-03-2018 (µετάβαση) και 29-03-2018 (αναχώρηση από 

Παλαιοκαστρίτσα και επιστροφή στα Ιωάννινα το βράδυ). Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση 

των συµµετεχόντων για όλες τις µετακινήσεις. 

5) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

   

Ζητείται η τελική συνολική τιµή του ταξιδιού και η επιβάρυνση ανά µαθητή. 

 

Παρακαλούµε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

      ( ενδεικτικά ) 



• Ζητείται η  πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος 

ή ασθένειας. 

• Οι µετακινήσεις των µαθητών/εκπαιδευτικών να γίνονται µε λεωφορεία που πληρούν τις 

προδιαγραφές ασφαλούς µετακίνησης των µαθητών/εκπαιδευτικών, βάσει της κείµενης 

νοµοθεσίας.  

• Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

• Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα να µην πραγµατοποιήσει τη µετακίνηση εφόσον δεν 

συµπληρωθεί ο απαραίτητος αριθµός µαθητών/ τριών. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, πέραν της τιµής, συνεκτιµά την ποιότητα, την    

αξιοπιστία του τουριστικού γραφείου και το εύρος των προσφερόµενων παροχών και δεν 

υποχρεούται να επιλέξει το πρακτορείο που µειοδοτεί. 
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                                                                                                       Καλύβα Ελένη 
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