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                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
                                         ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2769/ τ.Β’/ 02-12-11 με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών που θα πληροί ποσοτικά 

και ποιοτικά κριτήρια και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :  

1. Τόπος προορισμού:   ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2. Χρόνος πραγματοποίησης: Από 13 Απριλίου έως και 16 Απριλίου 2019  με (3) τρεις διανυκτερεύσεις. 

3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 39 μαθητές / τριες των Α΄ και Β΄  τάξεων και 4 συνοδοί 

καθηγητές. 

4. Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορεία που να διαθέτει ειδικό σήμα. 

5. Ξεναγήσεις με το λεωφορείο κατά τις ημέρες παραμονής . 

       Την πρώτη ημέρα διέλευση από Μεσολόγγι και άφιξη στα Ιωάννινα, τη δεύτερη ημέρα μονοήμερη επίσκεψη 

στο Μέτσοβο με ενδιάμεση στάση στο Σπήλαιο Περάματος, τη τρίτη ημέρα επίσκεψη στη Γαλακτοκομική Σχολή 

Ιωαννίνων  και την τελευταία ημέρα  επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλλη και  μεσημβρινό φαγητό στη Πάτρα.       

6.   Κατάλυμα  «κατηγορίας»   3 * ( ***)   στο κέντρο της πόλης της Ιωαννίνων  ( Προσφορά με πρωινό ) . 

     (  Δωμάτια για τους μαθητές / τριες :  δίκλινα και τρίκλινα . 

        Δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές : δύο (2) μονόκλινα  και ένα (1) δίκλινο.    

7.  Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. 

8.  Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

    Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή.  

    Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την λειτουργία 

τουριστικού γραφείου. 

     Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 26 Μαρτίου 2019, 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 π.μ. μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας.     

      Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:15 π.μ., στο γραφείο της 

Διεύθυνσης του Γενικού Λυκείου Γερακίου  

 

                                                                                                                                                  Η  Δ/ΝΤΡΙΑ 
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