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ΠΡΟΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΟΙΝ: ΔΔΕ  ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης
στα Ιωάννινα στις 9-12-2022»
ΣΧΕΤ: 1. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-02-2020)
            2. Δ1α/ΓΠ. Οικ.66528/φεκ 5874/ τ.β΄/19-11-2022

    Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει  εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα  την Παρασκευή

09  Δεκεμβρίου 2022. 

Αριθμός μαθητών/τριών:    116 
Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών:  7
 Ημερομηνία αναχώρησης:  Παρασκευή  9/12/2022 
 Ώρα αναχώρησης : 8:15   από το Γυμνάσιο Κωστακιών
 Ημερομηνία επιστροφής:  Παρασκευή   9/12/2022
 Ώρα επιστροφής: 19:00  στο Γυμνάσιο Κωστακιών  
Θα επισκεφθούμε το Βυζαντινό μουσείο και το μουσείο αργυροτεχνίας.
    Προκειμένου και  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί  το ταξιδιωτικό γραφείο που θα
οργανώσει την παραπάνω ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη  των μαθητών του σχολείου, παρακαλούμε
να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι  την Πέμπτη  1/12/2022 και ώρα 12:00 στο
σχολείο (ταχυδρομικώς  ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο)  κλειστή προσφορά.  Εκπρόθεσμες προσφορές
δεν  θα   ληφθούν  υπόψη.  Με  την  προσφορά  θα  πρέπει  να  υπάρχει   και  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  το
πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Επιθυμούμε:
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη

ασφάλιση που καλύπτει  τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  Ζητείται
προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής (με ΦΠΑ), όσο και για το κόστος
ανά μαθητή. 

 Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα για τον Covid-19
Σημειώνουμε ότι :
1. Οι  προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια μέρα  και ώρα 12:15 ενώπιον του 

συλλόγου καθηγητών.
2. Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Ο  Διευθυντής

                   Φλιτούρης    Δημήτριος
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