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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ» 

ΣΧΕΤ: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) 

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ προτίθεται να πραγματοποιήσει τετραήμερη (4ήμερη) εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Βόλο με τη συμμετοχή μαθητών-τριων Α τάξης στα τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου 2019 στα πλαίσια του Αναλυτικού 
Προγράμματος. 

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω 
εκπαιδευτική εκδρομή, παρακαλούμε να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι τη Δευτέρα 4 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειστή προσφορά. 
Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 

Οι προδιαγραφές της εκδρομής ορίζονται ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:  

Θα συμμετάσχουν περίπου 110 μαθητές-τριες και 6 συνοδοί καθηγητές-τριες, σύνολο 116 άτομα 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

4ήμερη εκδρομή με τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην πόλη του Βόλου. 

Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη 28/03/2019         ή  Σάββατο 30/03/2019 

Ημερομηνία επιστροφής: Κυριακή 31/03/2019 ή αντίστοιχα Τρίτη 02/04/2019 

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς. 

Επίσης, θα πρέπει: 

1. Τα ξενοδοχεία τα οποία θα προταθούν, ένα ή περισσότερα, να είναι τουλάχιστον 3 αστέρων, να αναφέρονται 
ονομαστικά, να αναφέρεται η κατηγορία τους και να είναι σε άριστη κατάσταση. Το ξενοδοχείο να βρίσκεται στο 
κέντρο του Βόλου. Επίσης, να προσφέρονται κατά βάση τρίκλινα δωμάτια για τους/τις μαθητές-τριες και 
μονόκλινα για τους/τις συνοδούς καθηγητές-τριες. 

2. Να υπάρχουν δωρεάν συμμετοχές για συνοδούς καθηγητές και για οικονομικά αδύνατους μαθητές. 

3. Στη διαμονή να συμπεριλαμβάνεται πρωινό, κατά προτίμηση σε μπουφέ. 

4. Να υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας επίσημης ξενάγησης στους αρχαιολογικούς χώρους κατόπιν 
συνεννοήσεως. Επίσης, πρέπει να προβλέπεται συνοδεία από έμπειρο συνοδό του ταξιδιωτικού γραφείου. 

5. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως χρεώσεις και επιβαρύνσεις και να αναφέρεται η τελική 
συνολική τιμή της εκδρομής και η επιβάρυνση ανά μαθητή κατά περίπτωση. 

6. Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις να είναι ελεγμένα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 
νόμους και να είναι διαθέσιμα για όλες τις επισκέψεις και εξορμήσεις. 

7. Να συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

8. Να συμπεριλαμβάνεται ασφάλεια αστικής ευθύνης και κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

9. Να συμπεριλαμβάνεται Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου μεταφοράς (έντυπο συμπληρωμένο από το τουριστικό 
γραφείο που έχει επιλεγεί, με αριθμό κυκλοφορίας λεωφορείων και αριθμό θέσεων) 

10. Να συμπεριλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται 
σε ισχύ.  

 

Σημειώνουμε ότι οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια μέρα ενώπιον επιτροπής καθηγητών, 
αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 Η Διευθύντρια 
 Του ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανιών 
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