
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του 

αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς του, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α., την τετραήμερη εκδρομή των μαθητών / τριών της Γ΄ τάξης, με τη 

διαδικασία των κλειστών προσφορών και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

 

1. Τόπος προορισμού: Ιωάννινα (μέσω των  νέων εθνικών οδών και γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου) 

2. Χρόνος πραγματοποίησης: Από Σάββατο 6 Απριλίου  έως και Τρίτη 9 Απριλίου 2019 (3 διανυκτερεύσεις) 

3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: σαράντα έξι  (46) μαθητές/τριες και 3 συνοδοί καθηγητές.  

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

5. Οι μετακινήσεις κατά τις ημέρες παραμονής θα γίνουν  σύμφωνα με το πρόγραμμα και συγκεκριμένα: 

α) 6/4/2019 Σπάρτη – Μεσολόγγι – Άρτα - Ιωάννινα  

β) 7/4/2019 Ιωάννινα – Μετέωρα – Τρίκαλα – Μέτσοβο – Ιωάννινα 

γ) 8/4/2019 Ιωάννινα – Καλπάκι - Κόνιτσα – Μονοδένδρι – Ιωάννινα 

δ) 6/4/2019 Ιωάννινα – Αμφιλοχία – Ναύπακτος - Σπάρτη 

6. Κατηγορία καταλύματος, τουλάχιστον 4 αστέρων  στο κέντρο των Ιωαννίνων  ( πλησίον κεντρικής  

πλατείας και κάστρου).  Το κατάλυμα να προσφέρει πρωινό.  

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 αλλά  και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή, όπως και ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών /τριών . Να γίνεται 

ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται.  

Προσφορές οι όποιες θα φτάσουν στο σχολείο, μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και 

ώρας δε θα γίνονται δεκτές.  

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 τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.  

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τετάρτη  

 

  Σπάρτη: 25-2-2019 

  Αρ. πρωτ.:Φ.23/135 

 

                             Προς  

                  Δ.Δ.Ε Λακωνίας 

                Σπάρτη Διοικητήριο 

 

Κοιν.: Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

       Αναρτητέα στο διαδίκτυο  

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π.  ΚΑΙ  Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1862 

 
Πληροφορίες : Α. Σακελλαρόπουλος  

Ταχ. Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 2 

Ταχ. Κώδικας : 231 00  ΣΠΑΡΤΗ 

Τηλέφωνο : 2731028679      

Τηλεομ/τυπο : 2731028679    

Ηλεκτρ. Ταχ. : mail@1gym-spartis.lak.sch.gr     
    



 

 

6 Μαρτίου 2019, και ώρα 12:15  μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας.  

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση  των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  την ίδια ημέρα στις 12:30. 

 και οι πιθανές ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019. 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και  αξιολόγησης των 

προσφορών ή να ενημερωθούν τηλεφωνικά με ευθύνη τους εντός της επόμενης ημέρας. 

 Οι προσφορές θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του σχολείου (http://protogymnasio.gr) μετά την 

υπογραφή και του ιδιωτικού συμφωνητικού με το γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή.       

                                                                                                  

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Α. Σακελλαρόπουλος 


