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Θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης»  

ΣΧΕΤ:Υ.Α. 129287-Γ2, 10-11-2011(ΦΕΚ 2769 Β, 2-12-2011) 
 

Προσκαλούμε 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, να καταθέσουν 

στο Γυμνάσιο Γαλατινής σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Πέμπτη 31 / 03 / 2016 και ώρα 12:00 σχετικά με 

την διδακτική επίσκεψη που προτίθεται να οργανώσει το σχολείο στο Μέτσοβο και την πόλη των Ιωαννίνων, 

την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016. Θα συμμετάσχουν 75 - 80 μαθητές και 4  συνοδοί καθηγητές. 

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.  

 Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.    

  Θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων, με τα οποία θα γίνονται οι 

μετακινήσεις, καθώς και όλων των απαραίτητων εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων. 

 Θεωρημένα αντίγραφα των αδειών οδήγησης των οδηγών, που θα οδηγούν τα λεωφορεία. 

Στην προσφορά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1. Η διαδρομή των λεωφορείων θα είναι : Γυμνάσιο Εράτυρας - Γυμνάσιο Γαλατινής - Μέτσοβο -  

Ιωάννινα, Ιωάννινα - Γυμνάσιο Γαλατινής - Γυμνάσιο Εράτυρας. 

2. Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα 

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.  

3. Οι εκδρομείς δεν συμμετέχουν σε διόδια ούτε θα επιβαρυνθούν από διαφορές που θα προκύψουν στο 

μέλλον σε περίπτωση ανατίμησης των εισιτηρίων. 

4.  Η μεταφορά των μαθητών να γίνει με κλιματιζόμενα λεωφορεία πολυτελείας. 

5.  Τα λεωφορεία να βρίσκονται στη διάθεση του σχολείου όλες τις ώρες της εκδρομής. 

6.  Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές. 

 



7. Θα πρέπει στην προσφορά να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής καθώς και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή. 

8. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου 

αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο. 

9.    Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό 

της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 

 

Σημειώνουμε ότι: 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια μέρα (Πέμπτη 31-03-2016, ώρα 12:00) ενώπιον 

επιτροπής καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και αντιπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 

 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 
 

 

 

Αλεξιάδης Σπυρίδωνας ΠΕ17 
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