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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά 
με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του 3ου Επαγγελματικού  Λυκείου 
Ιωαννίνων από Ιωάννινα προς Τρίκαλα , στα πλαίσια Ημερήσιας Εκπαιδευτικής Εκδρομής» 
Σχετ: Υ.Α  33120/ΓΔ4/06-03-2017 με θέμα  « Εκδρομές- Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας» 

             ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να 
καταθέσουν στο 3ο Επαγγελματικό Λύκειο Ιωαννίνων σφραγισμένη προσφορά   κατά το χρονικό 
διάστημα από 01/12/2017 μέχρι και 05/12/17 και ώρα 11.00΄ Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας 
//καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

     Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

1) Ημερομηνία: 14-12-2017 
2) Προορισμός: Τρίκαλα 
3) Αριθμός συμμετεχόντων :  130 μαθητές,   10 συνοδοί εκπαιδευτικοί. 
4) Μεταφορικό μέσο: λεωφορείο. Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για 

όλες τις μετακινήσεις. 
5) Χρονική διάρκεια μετακίνησης : από 8.00΄ της 14-12-2017 ως 18.00΄ της ίδιας ημέρας. 
6) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

  Ζητείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η επιβάρυνση ανά μαθητή 
Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

 Ζητείται η  πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος 
ή ασθένειας. 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις 
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών/εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξι-
διωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερόμενων παροχών και δεν υποχρεούται να 
επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

 Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν 
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/ τριών. 
                                                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                                                                  
              
                                                                                                       

                             


