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Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη οικονομικήσ προςφοράσ ςχετικά με μετάβαςη 

και επιςτροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του  Μουςικοφ χολείου Ιωαννίνων  από Ιωάννινα προσ 

Καλαμάτα και αντίςτροφα από 4 ζωσ 8 Δεκεμβρίου 2017» 

χετ: Τ.Α.  129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β ϋ/ 2-12-2011 ) με θζμα  «Εκδρομζσ-Μετακινήςεισ μαθητϊν 

Δημόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ χϊρασ» 

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

  

 Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με ειδικό ςήμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ, να καταθζςουν ςτο 

ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ςφραγιςμζνη προςφορά κατά το χρονικό διάςτημα από 31 Οκτωβρίου 

2017 ημζρα Σρίτη ζωσ 3 Νοεμβρίου 2017 ημζρα Παραςκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Μετά την παρζλευςη τησ 

ημερομηνίασ καμία προςφορά και για κανζνα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

     Για τη ςφνταξη τησ προςφοράσ αυτήσ ςασ ενημερϊνουμε ότι θα πρζπει να περιλαμβάνονται τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

1) Προοριςμόσ:  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΛΑΜΑΣΑ, Δφο Διανυκτερεφςεισ (Αρεόπολη, πήλαιο Διροφ, 

Μονεμβαςιά)  – ΠΑΡΣΗ (Μιςτράσ) – ΝΑΤΠΛΙΟ, Δφο Διανυκτερεφςεισ (Μυκήνεσ, Θζατρο Επιδαφρου) 

- ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

2) Αριθμόσ ςυμμετεχόντων: εννιά   (09) μαθητζσ, 

                                               δφο (2) ςυνοδοί εκπαιδευτικοί  

3) Μεταφορικό μζςο: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: ΚΣΕΟ, Δελτίο καταλληλότητασ, Ζϊνεσ 

αςφαλείασ, Άδεια κυκλοφορίασ επταετίασ ή νεότερη, φωτοτυπία τησ άδειασ. Σο λεωφορείο να είναι 

ςτη διάθεςη των ςυμμετεχόντων για όλεσ τισ μετακινήςεισ.  

4) Χρονική διάρκεια μετακίνηςησ:  

 Αναχϊρηςη:  4-12-2017 ημζρα Δευτζρα, Επιςτροφή: 8-12-2017 ημζρα Παραςκευή 

5) Κατηγορία καταλφματοσ:  Ξενοδοχεία 4* και άνω,  μόνο  με πρωινό. Να αναφζρεται η ονομαςία, η 

τοποθεςία και η επίςημη ιςτοςελίδα των ξενοδοχείων.  

6) Σρία (03) τρίκλινα για τουσ μαθητζσ και δφο (02) μονόκλινα δωμάτια για ςυνοδοφσ καθηγητζσ. 
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7) Τποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή, ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία. 

   

Ζητείται η τελική ςυνολική τιμή (με ΦΠΑ) του ταξιδιοφ και η επιβάρυνςη ανά μαθητή. 

 

Παρακαλοφμε κατά τη ςφνταξη τησ προςφοράσ να λάβετε υπόψη ςασ τα εξήσ: 

       (ενδεικτικά) 

 Ζητείται η  πρόςθετη προαιρετική αςφάλιςη που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή 

αςθζνειασ. 

 Οι μετακινήςεισ των μαθητϊν/εκπαιδευτικϊν να γίνονται με λεωφορεία που πληροφν τισ 

προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνηςησ των μαθητϊν/εκπαιδευτικϊν, βάςει τησ κείμενησ 

νομοθεςίασ. 

 Να αναφζρετε οπωςδήποτε ςτην προςφορά ςασ το όνομα, η κατηγορία των ξενοδοχείων, η ακριβήσ 

τοποθεςία, επίςησ η επιβεβαίωςη κράτηςησ των δωματίων. Θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα 

κατάλυςησ όλων των μαθητϊν και ςυνοδϊν ςτο ίδιο ξενοδοχείο. 

 Σο λεωφορείο να είναι ςυνεχϊσ ςτη διάθεςη των μαθητϊν για κάθε μετακίνηςη. 

 ε περίπτωςη αθζτηςησ των ανωτζρω προχποθζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να αποφαςίςει για 

τισ περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ. 

 Σο ςχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήςει τη μετακίνηςη εφόςον δεν ςυμπληρωθεί ο 

απαραίτητοσ αριθμόσ μαθητϊν/τριϊν. 

 Οι προςφορζσ θα αξιολογηθοφν από επιτροπή του ςχολείου, όπωσ προβλζπεται από το νόμο. Η 

επιτροπή αξιολόγηςησ πζραν τησ τιμήσ, ςυνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιςτία του ταξιδιωτικοφ 

γραφείου, το εφροσ των προςφερόμενων παροχϊν, την παλαιότητα του λεωφορείου και δεν 

υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

 

Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεί, θα κρατηθεί από το διευθυντή του ςχολείου το 15% και θα αποδοθεί 

μετά την επιςτροφή των μαθητϊν από την εκδρομή, υπό τον όρο ότι τηρήθηκαν εκ μζρουσ του τουριςτικοφ 

γραφείου όλεσ οι δεςμεφςεισ που περιλαμβάνονται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό. 

 

Ο Διευθυντήσ 

 

Σςάνησ Αθανάςιοσ 

ΠΕ04, ΦΤΙΚΟ 

 

 

 

 


