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Ταχ. Δ/νζη  .......... : Καρδαμίτσια-Ιωάννινα 

Ταχ. Κώδ.  ........... : 45500 

Τηλέφωνο  ........... : 26510 - 78725 

ΦΑΞ  .................... : 26510- 34583 

Πληροφορίες  ...... : Γάκιος Ξ.  
E-mail ..................... : mail@11gym-ioann.ioa.sch.gr 

 
 

 

ΘΔΜΑ:  Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη ποιοηικής και οικονομικής 

προζθοράς ζτεηικά με ηη μεηακίνηζη – διανσκηέρεσζη μαθηηών / ηριών και ζσνοδών από ηο                

11
ο
 Γσμνάζιο Ηωαννίνων ζηη Βοσλή ηων Δλλήνων και επιζηροθή 

 

ΣΦΔΤ. : Υ.Α 129287/Γ2/10-11-2011 (Φ.Δ.Κ. 2769/2-12-2011) κε ζέκα : « Δθδξνκέο – Μεηαθηλήζεηο 

καζεηψλ Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ ζρνιείσλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο εληφο θαη εθηφο ηεο Φψξαο» φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 220647/Γ2/28-12-2016 (Φ.Δ.Κ. 4227/η. Β’/28-12-2016) Υ.Α.  

 

 

  Τν 11
ν
 Γπκλάζην Ισαλλίλσλ δηνξγαλψλεη ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

(Αζήλα) απφ 08/03/2017 έσο θαη 10/03/2017. 

Αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ Τξηάληα ηέζζεξηο (34). 

Αξηζκφο ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ: ηέζζεξηο (04). 

Ηκεξνκελία θαη ψξα αλαρψξεζεο απφ ην Σρνιείν: 08/03/2017 εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 07:30  

Ηκεξνκελία θαη ψξα επηζηξνθήο ζην Σρνιείν: 10/03/2017 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 20:30 

   Γηα ηε δηελέξγεηα απηήο ηεο κεηαθίλεζεο – δηαλπθηέξεπζεο πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε 

πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

    Τνπξηζηηθά – Ταμηδησηηθά Γξαθεία κε εηδηθφ ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΤ ζε ηζρχ λα 

θαηαζέζνπλ πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ       

11
νπ

 Γπκλαζίνπ Ισαλλίλσλ θαη ζηε δηεχζπλζε Δζληθήο Αληηζηάζεσο 84 -  Καξδακίηζηα απφ 1/02/2017 

έσο θαη 6/02/2017 κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε: « Πξνζθνξά γηα κεηαθίλεζε – 

δηαλπθηέξεπζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηνπ 11
νπ

 Γπκλαζίνπ Ισαλλίλσλ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ» 

(θιεηζηή πξνζθνξά).  Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κέζσ ηειενκνηνηππίαο, 

ΠΡΟ: 
 

 Σην Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η                  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 
ΚΟΙΝ.:    
 
 

Βαθμός Ασφαλείας: 
 
Βαθμός Προτεραιότητας 
 
Ηωάννινα    26/01/2017 

 
 

Αρ. Πρωη.: 38 
 



απιήο ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Μεηά ηην παρέλεσζη ηης ανωηέρω 

καηαληκηικής ημερομηνίας καμία προζθορά δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. Η απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 9/02/2017 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη επίζεο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε φηη ην Τνπξηζηηθφ – Ταμηδησηηθφ Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα 

ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Τα ελδηαθεξφκελα Τνπξηζηηθά – Ταμηδησηηθά Γξαθεία ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ξεηά φηη ηα ιεσθνξεία ηνπο δηαζέηνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ησλ νρεκάησλ, 

επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδφκελα θ.ι.π.) θαη λα είλαη 

δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ (επίζθεςε ρψξσλ, παξαθνινχζεζε εθδειψζεσλ, 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, θ.ι.π.) . Να αλαθέξεηαη  νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ησλ  Τνπξηζηηθψλ – 

Ταμηδησηηθψλ Γξαθείσλ ην φλνκα, ε θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ θαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία. Η θηινμελία 

ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά πξστλφ θαη ηε δηακνλή ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

κνλφθιηλα δσκάηηα. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε επζχλεο δηνξγαλσηή, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

 

   Εηηείηαι ηο ζσνολικό κόζηος και ηο κόζηος ανα μαθηηή. 

 

   Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ απφ επηηξνπή ηεο Σρνιηθήο καο Μνλάδαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

   Σε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα απνθαζίζεη γηα ηηο  

πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

   Η Σρνιηθή Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κεηαθίλεζε εθφζνλ δελ 

ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο απφ ηε λνκνζεζία αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ. 

  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

 

Γάκιος Ξενοθών 


