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        νξσλή   

        Αξ. Πξση.: 262                         

        Πξνο:Σνπξηζηηθά –Σαμηδηωηηθά Γξαθεία  

         (κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ρνιείνπ) 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε πνηνηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

γηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή καζεηώλ/ηξηώλ-ζπλνδώλ  ζηελ ΡΟΓΟ 

 

ΥΔΣ: Η ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4/6-3-2017 Απ. ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. ζην ΦΔΚ 681 ηρ. Β΄/ 6-3-2017, κε ζέκα 

«Δθδξνκέο-Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ/ηξηώλ Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ 

Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο». 

 

Σν ΓΕ.Λ νξωλήο δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή καζεηώλ/ηξηώλ-ζπλνδώλ ζηελ ΡΟΓΟ   εκέξα 

ΣΡΙΣΗ 1 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ  

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ/ηξηώλ:  110 

 Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ:  12 

 Ώξα αλαρώξεζεο από ην ζρνιείν γηα ΡΟΔΟ : 08:30 

 Ώξα αλαρώξεζεο από  ΡΟΔΟ   γηα  ΟΡΩΝΗ : 12:45 

 

Γηα ηελ δηελέξγεηα απηήο ηεο κεηαθίλεζεο πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε πνηνηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη πξνζθαινύκε Σνπξηζηηθά-Σαμηδησηηθά Γξαθεία λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά.  

 

Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη  ζην  Γεληθό Λύθεην νξωλήο, κέρξη ηελ Πέκπηε  26 επηεκβξίνπ  

θαη ώξα 12:00 π.κ. κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξωηόηππε κνξθή 

κε ηειενκνηνηππία ή κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη κε ηελ έλδεημε:  «Πξνζθνξά γηα ηελ  

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή καζεηώλ/ηξηώλ-ζπλνδώλ ηνπ ΓΔΛ νξσλήο,  ζηε ΡΟΓΟ.  

Η απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηνλ Δ/ληή θαη ηνλ ύιινγν ηωλ Δηδαζθόληωλ  ηελ Πέκπηε  

26 επηεκβξίνπ  θαη ώξα 12:20 π.κ.  
 

Η πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 

 Όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο κεηαθηλήζεωο θαη όιεο ηηο 

πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (έιεγρνο ΚΣΕΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο 

νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, θιηκαηηζκόο, δώλεο αζθαιείαο, 

έκπεηξνη νδεγνί θιπ). 

 Τπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή. 

 Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπηωζεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο 

ιόγω αλωηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 Τπεύζπλε δήιωζε όηη ην Σνπξηζηηθό – Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα θαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ. 

ηελ ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. θαη λα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο  

Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξωζεί κε ηειεθωληθή επηθνηλωλία. 
                                                                            Η Δ/ΝΤΡΘΑ  

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 


