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ΠΡΟ: Δ.Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΟΙΝ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

Θέμα: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη οικονομικής 

προζθοράς ζτεηικά με μεηάβαζη και διαμονή μαθηηών και εκπαιδεσηικών ηοσ 

Γενικού Λσκείοσ Ελεούζας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΩΠΙΟΣ» από Ελεούζα Ιωαννίνων προς Αθήνα 

και επιζηροθή».  
Σρεη. Υ.Α. 33120/ΓΓ4/06-03-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄/28-02-2017) κε ζέκα «Δθδξνκέο – 

Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ Γεκόζηωλ θαη Ηδηωηηθώλ ζρνιείωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο»  

Αριθμόσ μαθητών/μαθητριών:45 

Αριθμόσ ςυνοδών εκπαιδευτικών:4 

Ώρα αναχώρηςησ από το ςχολείο: 08.00 

Ώρα επιςτροφήσ ςτο ςχολείο:21.30 

Για τη διενζργεια αυτήσ τησ μετακίνηςησ προβαίνουμε ςε μειοδοτικό διαγωνιςμό με ποιοτικά 

και οικονομικά  κριτήρια. 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
Γξαθεία Γεληθνύ Τνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΤ ελ ηζρύ, 
λα θαηαζέζνπλ ζην Λύθεην Διενύζαο «ΚΩΝ/ΝΟ ΑΩΠΙΟ» ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζηηο 
22-10-2018 εκέξα Γεπηέξα  θαη έωο ώξα 12:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο 
θακία πξνζθνξά θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ ζα γίλεη απνδεθηή. 
Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάηω ζηνηρεία:   
1) Πρόγραμμα μεηακινήζεων: 

1
η
 ημέπα 2/12/2018: Ελεούζα –Σόθια. (διανυκηέπευζη) 

2
η
 ημέπα 3/12/2018:Σόθια – Βουκουπέζηι. (διανυκηέπευζη) 

3
η
 ημέπα 4/12/2018:Βουκουπέζηι- Μππαζόβ - Βουκουπέζηι. 

(διανυκηέπευζη) 

4
η
 ημέπα 5/12/2018:Βουκουπέζηι. (διανυκηέπευζη)Τοπικό ξεναγό. 

5
η
 ημέπα 6/12/2018: Βουκουπέζηι Φιλιππούπολη. (διανυκηέπευζη) 

6
η
 ημέπα 7/12/2018:Φιλιπούπολη Ελεούζα. 

 

Ζ δηακνλή ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά  πξωηλό. 

Τν μελνδνρείν λα βξίζθεηαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο πόιεο θαη κε θαιή πξόζβαζε 

επηβίβαζεο/ απνβίβαζεο ηωλ καζεηξηώλ –ηωλ. 

την προςφορά να αναφζρεται η ονομαςία και κατηγορία του ξενοδοχείου.   

Σο ξενοδοχείου να είναι 4( τεςςάρων) αςτζρων. 
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Αλ νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο ζπκθώλα κε ην λόκν απαηηνύλ δεύηεξν νδεγό ε ύπαξμε ηνπ λα 

αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήιωζε όηη ην Τνπξηζηηθό – 

Ταμηδηωηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Να πεξηιακβάλνπλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ξεηά ηα πην θάηω ραξαθηεξηζηηθά θαη απαηηήζεηο: 

Τα ιεωθνξεία λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία 

πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο ηωλ νρεκάηωλ, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, 

ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξωο θιηκαηηδόκελα θ.ι.π.) θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

αζθαιείαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνπο νδεγνύο θ.ι.π.). 

Εεηείηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο αλά καζεηή κεηά θόξωλ δηακνλήο. 

Φξεκαηηθέο  Δγγπήζεηο ζηα μελνδνρεία επηβαξύλνπλ ην πξαθηνξείν θαη ζε πεξίπηωζε θζνξώλ 

ηνπο καζεηέο.   

Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ από επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο όπωο πξνβιέπεηαη από ην λόκν. 

Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κεηαθίλεζε εθόζνλ δε 

ζπκπιεξωζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ. 

 Ο   ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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