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Θέκα: Καηάζεζε πξνζθνξώλ γηα πνιπήκεξε εθδξνκή ζηε ύξν 

ύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηεο ππ’ αξ. 33120/ΓΓ4/28-02-2017  Τ.Α. (ΦΔΚ 681η.Β΄/6-3-2017) ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη ην ζρνιείν καο έρεη πξνγξακκαηίζεη πνιπήκεξε εθδξνκή ζηε ύξν ηωλ Κπθιάδωλ 

θαη δεηά από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζύκθωλα κε ηα παξαθάηω. 

Στοιχεία εκδρομής: 

 Πξννξηζκόο:  ύξνο (Δξκνύπνιε) 

 πκκεηέρνληεο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί: 84 καζεηέο, ζπλνδνί 4+1 ΑΡΥΗΓΟ 

 Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο: Παξαζθεπή, 27 Απξηιίνπ 2018 

 Ηκεξνκελία επηζηξνθήο: Γεπηέξα  30 Απξηιίνπ 2018  

 Γηάξθεηα: 4 εκέξεο  

 Γηακνλή:  ύξνο (Δξκνύπνιε ή ζε πξνζβάζηκν ζεκείν εθηόο απηήο). Ξελνδνρείν, Α΄ 

θαηεγνξίαο, 3 ή 4*, ζε ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα δωκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα 

ηνπο ζπλνδνύο.  

 Μεηαθνξηθά κέζα:  Πινίν γηα κεηάβαζε θαη επηζηξνθή. Σνπξηζηηθό Λεωθνξείν γηα όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ζηε ύξν θαη ηηο κεηαθηλήζεηο από ην ρνιείν ζην Ληκάλη θαη 

αληηζηξόθωο.  

 Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη  λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

ηνπο κέρξη ηελ Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ 2018 θαη ώξα 12.00 ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

ΓΔΛ Μειηζζίωλ.  

ηελ πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί πξέπεη νπωζδήπνηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

1. Πξωϊλό (εθηόο ηεο 27
εο

  Απξηιίνπ 2018) θαη έλα γεύκα ή δείπλν θαηόπηλ ζπλελλόεζεο, 

θαζεκεξηλά ζε κπνπθέ. 

2. Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη πξόζζεηε ηαμηδηωηηθή αζθάιηζε, πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε 

πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο. 

3. Ι.Γηαζεζηκόηεηα θιηλώλ από ην Ξελνδνρείν. ΙΙ. Δμαζθάιηζε εηζηηεξίωλ πινίνπ. 

4. Σηκή θόζηνπο αλά καζεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

Οη  ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ζπλππνβάιινπλ κε ηελ έγγξαθε θαη ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, ππεύζπλε δήιωζε όηη δηαζέηνπλ βεβαίωζε ζπλδξνκήο ηωλ λνκίκωλ πξνϋπνζέζεωλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

ηελ επηινγή ηνπ ηαμηδηωηηθνύ Γξαθείνπ, εθηόο θπζηθά από ηελ ρακειόηεξε ηηκή, ζα ζπλεθηηκεζεί ε 

αμηνπηζηία ηνπ Γξαθείνπ, όπωο επίζεο ε ζέζε ηνπ μελνδνρείνπ (ελδερόκελε απόζηαζε από ηελ πόιε 

ηεο ύξνπ), θαη ε θαηάζηαζε ηνπ μελνδνρείνπ. 

             Ο Γηεπζπληήο 
                (ζθξαγίδα-ππνγξαθή) 

         Ιωάλλεο Μαξθόηζεο 

                Θενιόγνο 

εκ.:  1. Γελ ζα παξαιεθζεί θακία κε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, ή θάζε άιιεο κνξθήο πξνζθνξά. 

 2. Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνύλ ηελ Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ θαη ώξα 13.00 από ηελ 

 Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί θαηά ηα πξνβιεπόκελα.  


