
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 
ΣΧΕΤ: 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ681 τ. Β',06/03/2017) 

 
Η Διεύθυνση του  Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε 
ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματισμένη τριήμερη  εκπαιδευτική επίσκεψη-μετακίνηση  
με δύο διανυκτερεύσεις των μαθητών/τριών  των Γ' Γυμνασίου,  Β', και  Γ' Τάξεων  Λυκείου του Μουσικού 
Γυμνασίου Σπάρτης  σε Άρτα-Ιωάννινα  από  5-5-2019 μέχρι και 7-5-2019 σύμφωνα με τις παρακάτω 
προδιαγραφές:  

α) Προορισμός: Άρτα-Ιωάννινα  
β) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 26 μαθητές/τριες,  3 συνοδοί-καθηγητές  
γ) Μεταφορικό μέσο: Ένα μισθωμένο λεωφορείο που να διαθέτει ειδικό σήμα. 
δ) Ζητούμενες υπηρεσίες-πρόγραμμα επισκέψεων: 1η από 3 Σπάρτη-Ιωάννινα, 2η από 3 Ιωάννινα-Άρτα, 
3η από 3 Ιωάννινα-Σπάρτη».                                                                                                                                                         
Οι μετακινήσεις θα γίνουν μέσω Εθνικής Οδού «Μορέας» και μέσω Ιονίας Οδού. 
ε) Κατηγορία καταλύματος 3- 4 αστέρων (Α κατηγορίας) μέσα στο κέντρο της  πόλης των  Ιωαννίνων με 
πρωινό. 
στ) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. 
ζ) Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 15η  Απριλίου 2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00΄, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιόχειρης παράδοσης στο σχολείο μας. Πάνω 
στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: «Για την μετακίνηση στην  Άρτα- Ιωάννινα». 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης την ίδια ημέρα 
και ώρα 12:55΄ και πρέπει να περιέχουν: α) την τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, β) την 
οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή και γ) υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό 
σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη 
λειτουργία τουριστικού γραφείου. 

 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
                                                                                                                        Ιωάννης   Δημόπουλος                                                              
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Μαθηματικός  ΠΕ03 

Ταχ.Διεύθυνση : Κλαδάς – 23100 Σπάρτη 

Πληροφορίες : Δημόπουλος Ιωάννης 

Τηλέφωνο : 2731089069 

Τηλεομοιότυπο : 2731089069 

Ηλεκτρονικό Ταχ. : mail@gym-mous-spart.lak.sch.gr 

Ιστότοπος : gym-mous-spart.lak.sch.gr 
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