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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκδρομή στο Λαύριο 
 

Το 7ο Γυμνάσιο  Ιλίου προτίθεται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στο Λαύριο  τη    4  Απριλίου 2017 
για τους μαθητές των Α και Β  τάξεων του Γυμνασίου μας και δέχεται προσφορές από τους ενδιαφερόμενους για 
τη διοργάνωση της εκδήλωσης μέχρι την Δευτέρα 20 Δευτέρα 2017 και ώρα 12.30΄. Η εκδρομή θα γίνει οδικώς με 
πολυτελές λεωφορείο (αναχώρηση – επιστροφή) και θα συμμετάσχουν γύρω στους 85 μαθητές μαζί με 6 συνοδούς 
καθηγητές.  

Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής αυτής εκδρομής, που 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ημερησίων εκπαιδευτικών μετακινήσεων, σύμφωνα με την Υ.Α. 

129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/2-12-11) «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και 

Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός και εκτός χώρας», είναι οι ακόλουθες:  
Βασικές απαιτήσεις προσφοράς: 

 Βασικός προορισμός: είναι  το Λαύριο με μετακινήσεις που θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα 
καταρτίσει το σχολείο. 

 Συμμετέχοντες μαθητές/τριες: Περίπου ογδόντα πέντε (85) Συνοδοί: Δέκα (6). 

 Ημερομηνία: 4η Απριλίου 2017 (Τρίτη). Διάρκεια: Μία (1) ημέρα (ολοήμερη εκδρομή). 

 Μεταφορά: Η μετακίνηση θα γίνει με πολυτελή, κλιματιζόμενα λεωφορεία εφοδιασμένα με ζώνες 

ασφαλείας και με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Τα τουριστικά λεωφορεία θα 

βρίσκονται στην αποκλειστική διάθεση των συνοδών εκπαιδευτικών του σχολείου και  θα μεταφέρουν 

μαθητές και συνοδούς από το σχολείο στην Λαύριο  και αντιστρόφως. 

Πρόγραμμα: Το πρωί της Τρίτης 4 Απριλίου 2017 θα αναχωρήσουμε από το σχολείο στο Ίλιον 

στις 8:30 πμ για Λαύριο με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση. Στο Λαύριο θα γίνει περιήγηση και 

ξενάγηση των μαθητών/τριών στο Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο. Κατόπιν θα  

γίνει περιήγηση στην πόλη και το μεσημέρι θα γευματίσουμε. Θα αναχωρήσουμε από το Λαύριο 

στις 17:30 μμ για το σχολείο με μία ενδιάμεση στάση για ξεκούραση και θα φτάσουμε στο Ίλιον 

στις 19:00 μμ περίπου 

Σημαντικές παρατηρήσεις: 

Στον φάκελο που θα υποβληθεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία που θα δείξουν ενδιαφέρον θα πρέπει να 

περιέχονται τα εξής: 

1. Τελική τιμή κατ΄ άτομο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, καθώς και 

συνολική τιμή της εκδρομής 

2. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας-Άδεια ΕΟΤ: Το Τουριστικό - Ταξιδιωτικό Γραφείο θα πρέπει να 

διαθέτει σε ισχύ το «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας» για την οποία θα προσκομίσει σχετική φωτοτυπία 

και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 καθώς και άδεια από τον ΕΟΤ. 

3.   Ασφάλεια αστικής ευθύνης: Η εκπαιδευτική εκδρομή θα καλύπτεται από ασφάλεια αστικής 

ευθύνης τόσο για τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες όσο και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. 



4.   Ασφάλεια Ατυχήματος και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Η εκπαιδευτική εκδρομή θα 

καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφάλεια ασθένειας/ατυχήματος και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης για τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες και καθηγητές. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

καλύπτει τον κάθε συμμετέχοντα, σε περίπτωση ασθένειας/ατυχήματος, με συγκεκριμένα 

οικονομικά όρια, που θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα. 

5.   Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

6.   Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα διόδια. 

 
Η προκήρυξη αυτή δεν αφορά μειοδοτικό διαγωνισμό, αλλά θα επιλεγεί η καλύτερη ποιοτικά 

προσφορά προς το συμφέρον και την ασφάλεια των μαθητών.  

 

Η κατάθεση των προσφορών από τα ταξιδιωτικά γραφεία θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 στις 12:30 μμ το αργότερο. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα συνεδριάσει αμέσως μετά για την επιλογή της 

καλύτερης προσφοράς και στη συνέχεια τα ταξιδιωτικά γραφεία θα ενημερωθούν εντός της ημέρας 

αναλόγως. 
 

 Ο συμμετέχων στη διαδικασία ή ο έχων νόμιμο δικαίωμα, αφού ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης, μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του 
πρακτικού επιλογής.  
 

Ίλιον, 8 Φεβρουαρίου 2017 
 

Ο Διευθυντής 
 
 

Δαβούτης Ευστράτιος 
      (ΠΕ 04.01 – Φυσικός, MSc) 

 


