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Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  
με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση   

τριήμερης εκπαιδευτικής  εκδρομής στα Γιάννινα.ή 
Λαρισα ,ή Τρίκαλα  

 
Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Δοξάτου Δράμας προκηρύσσει την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α Αριθμ. 33120/6 Μαρτίου 
2017 (ΦΕΚ.Αρ. Φύλλου 681 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/)), για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής 
εκδρομής της Β Τάξης του Σχολείου. 

 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

►Προορισμός εκδρομής: Γιάννινα. ή Λάρισα ,ή Τρίκαλα  
 
►Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: TΕΤΑΡΤΗ  04-05 -2022 
►Ημέρα Επιστροφής εκδρομής. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-05-2022 , 
►Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  29 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ )  
►Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τρεις (03) (Αρχηγός εκδρομής και δύο συνοδοί  

καθηγητές)  
 
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

►Μεταφορικό μέσον:   
Τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική 
άδεια οδήγησης κλπ), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση 
μαθητών και εκπαιδευτικών. 
► Λοιπές υπηρεσίες :  
Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για τις πιθανές μετακινήσεις των 

μαθητών. 

► Κατηγορία καταλύματος - περιοχή :  



Ξενοδοχείο 3-4 αστέρων στην πόλη (Γιάννινα.ή Λαρισα ,ή Τρίκαλα ) 
 

► Υπηρεσίες καταλύματος : 
 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους 

συνοδούς     καθηγητές μονόκλινα. 
 Β) Ημιδιατροφή. 

► Λοιπές υπηρεσίες :  
Επισκέψεις χώρων-τόπων :   
  Μουσεία και ό, τι άλλο προβλέπει το πρόγραμμα  
 Βελεστίνο – Πορταριά – Μακρυνίτσα - Μηλιές, τα μουσεία και τα υπόλοιπα 

αξιοθέατα των τόπων αυτών. 

Παρακολούθηση εκδηλώσεων 
 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν: 
1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με σαφή αναφορά αν περιλαμβάνει 

ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι 

πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής. 
4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης. 
5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών 

για την διάρκεια του ταξιδιού.  
6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής ,το κόστος ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και πιθανών δημ τελών  με έκδοση 
ατομικών αποδείξεων ανά μαθητή. 

7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή. 
8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου. 
 

   Οι προσφορές και τριήμερη εκδρομή για  θα πρέπει να κατατεθούν ή να 
αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 12:00 της 14ης Απριλίου  2022, ημέρα Δευτέρα  , 
στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Δοξάτου Δράμας.  
 

Δοξάτο, 14/04/2022 

  O Διευθυντής 

 

   Σγουρίδης Ιωάννης 
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