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Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ» 

Το 4ο Γυμνάςιο Πτολεμαΐδασ διοργανϊνει θμεριςια διδακτικι επίςκεψθ ςτα Ιωάννινα και 

καλεί, βάςει τθσ 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (Βϋ 2769) τουσ ενδιαφερόμενουσ, (ταξιδιωτικά, 

τουριςτικά γραφεία και ΚΤΕΛ), που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να 

υποβάλλουν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κλειςτό φάκελο με επιςυναπτόμενα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ μορφι) τθν προςφορά τουσ μζχρι τθν ΠΑΡΑΚΕΤΗ 9 

ΜΑΡΣΙΟΤ 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. ςτο γραφείο τθσ Δ/νςθσ του ςχολείου. Οι προςφορζσ κα 

ανοιχκοφν ςτο γραφείο τθσ Δ/νςθσ του ςχολείου ςτισ 12.15 μ.μ. τθσ ίδιασ θμζρασ παρουςία 

των ενδιαφερομζνων. 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να γίνουν με τα παρακάτω ςτοιχεία και να πλθροφν τα παρακάτω 

κριτιρια και απαιτιςεισ: 

τοιχεία: 

1) Προοριςμόσ: Ιωάννινα – Λαογραφικό Μουςείο 

2) Ημερομθνία: Δευτζρα 19 Μαρτίου 2018 

3) Μεταφορικό μζςο: Λεωφορεία 

4) Αρικμόσ μακθτϊν: 200 μακθτζσ (περίπου) 

5) Αρικμόσ ςυνοδϊν κακθγθτϊν: 14 ςυνοδοί 

 

 

 



Κριτιρια και απαιτιςεισ: 

1) Ο Διαγωνιςμόσ κα είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια επιλογισ. 

2) Να αναφζρονται θ προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι και θ τιμι κατ’ άτομο 

(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κρατιςεων και του Φ.Π.Α). 

3) Το πρακτορείο κα πρζπει να διακζτει ζμπειρο οδθγό, το λεωφορείο να πλθροί τισ 

απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (δελτίο καταλλθλότθτασ, 

ΚΤΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ κλπ.) και να είναι ςτθν αποκλειςτικι διάκεςι του ςχολείου για όςο 

χρόνο απαιτθκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ επίςκεψθσ. 

4) Να υπάρχει αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και ςυνοδϊν 

εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

5) Να παραδοκεί ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ του τουριςτικοφ γραφείου. 

6) Να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο 

βρίςκεται ςε ιςχφ. 

 

Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε επιπλζον γραπτι διευκρίνιςθ, κακϊσ και 

το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ επίςκεψθσ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου αρικμοφ 

μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ ςτο τουριςτικό γραφείο. 
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