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Θέµα: « Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τετραήµερης 
µαθητικής εκδροµής στο πλαίσιο δράσεων Αγωγής υγείας » 
                                                                                                    

Κύριοι. 

Σας γνωρίζουµε ότι ο Σύλλογος των καθηγητών του Σχολείου µας αποφάσισε  την 
πραγµατοποίηση τετραήµερης εκδροµής της  Γ΄ Γυµνασίου στα Ιωάννινα  από 
6/4/2017  έως 9/4/2017 στο πλαίσιο  προγράµµατος Αγωγής υγείας. 

Οι µαθητές που θα συµµετάσχουν θα είναι 16  και 3 καθηγητές – συνοδοί 

Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία της Κλειτορίας το πρωί της 6/4/2017 και η 
επιστροφή των µαθητών το βράδυ της 9/ 04/2017. 

Παρακαλούµε να καταθέσετε την  προσφορά σας µέχρι την Σάββατο 25/ 03/2017  και 
ώρα 13:30 π.µ. στο γραφείο της ∆ιευθύντριας  του Σχολείου, µε όποιο τρόπο 
κρίνεται προσφορότερο.  

Οι προϋποθέσεις που θέλουµε οπωσδήποτε να καλυφθούν είναι: 

1.  Μεταφορά µε ασφαλές λεωφορείο (µικρό λεωφορείο 20-21 θέσεων). 
Παρακαλούµε να µας επισυνάψετε  υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο 
διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας σε ισχύ και ότι το λεωφορείο που θα 
χρησιµοποιηθεί πληροί όλους τους προβλεπόµενους από το νόµο όρους και 
προϋποθέσεις και είναι εφοδιασµένο µε δελτίο Καταλληλότητας)    

 Επιπλέον να προνοήσετε για τον τρόπο µετακίνησής µας σε περίπτωση που έχει 
καλυφθεί το ωράριο εργασίας του βασικού οδηγού. 

2.  ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο των Ιωαννίνων (κατηγορίας τουλάχιστον 3 αστέρων  µε 
πρωινό ή ηµιδιατροφή. ∆ιαµονή σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα για τους µαθητές 
και  µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

3. ∆ιάθεση του λεωφορείου στις µετακινήσεις µας εντός της πόλεως  και 1 επίσκεψη 
στο Μέτσοβο. 

4.  Ασφαλιστική κάλυψη αστικής - επαγγελµατικής ευθύνης των  συµµετεχόντων 
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5.  Στην τελική τιµή να συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. 

Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε ένα από τους παραπάνω όρους αναλυτικά. 

Επιπλέον θα αναφέρεται το συνολικό κόστος και η επιβάρυνση ανά µαθητή για το σύνολο 
της εκδροµής 

Παρακαλούµε να αναφερθείτε σε  καθένα από τα προσφερόµενα  χωριστά 
στην προσφορά σας. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 27 /3 /2017 και 
ώρα 10: 30 στο γραφείο της ∆ιευθύντριας  του Σχολείου. 

Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδροµής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιµές. 

 
                                                                                              Η ∆ιευθύντρια 

 
   Βασιλική Παπουτσή 
                                                                                                Μαθηµατικός  


