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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για πραγματοποίηςη ημερήςιασ 

εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ του Γυμναςίου Πζρδικασ ςτα Ιωάννινα» 

Παρακαλοφμε τα τουριςτικά γραφεία να μασ αποςτείλουν τθν προςφορά τουσ 
για θμεριςια μετακίνθςθ του Γυμναςίου Πζρδικασ ςτα Ιωάννινα που κα 
πραγματοποιθκεί τθν Σρίτθ 12 Απριλίου 2022. Οι προςφορζσ να κατατεκοφν ςτον κ. 
Διευκυντι του Γυμναςίου Πζρδικασ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ζωσ τθν Δευτζρα 28 
Μαρτίου 2022 και ϊρα 10.00 αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

 1. Για τη μετακίνηςη: 

 - Αρικμόσ μακθτϊν: 39 

 - Αρικμόσ ςυνοδϊν κακθγθτϊν: 3 

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αντίγραφο άδειασ κυκλοφορίασ λεωφορείου. 

 Αντίγραφο άδειασ οδιγθςθσ οδθγοφ. 

 Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

 Αντίγραφο ελζγχου του ΚΣΕΟ. 

 Βεβαίωςθ αρικμοφ κζςεων του λεωφορείου. 

 Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του ταξιδιωτικοφ γραφείου ότι διακζτει το ειδικό ςιμα 
λειτουργίασ, το οποίο να βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Σο 20% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ εκδρομισ κα παρακρατθκεί ςαν εγγφθςθ 
ακριβοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ προκιρυξθσ και κα αποδοκεί με τθν επιςτροφι 
του ςχολείου από τθν εκδρομι. 
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3. Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδρομήσ:  
 
Δευτζρα 12/4/2022 
08:15 Αναχϊρθςθ για τα Ιωάννινα 
09:45 Άφιξθ ςτα Ιωάννινα. 
10:00 -11:00 Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Αργυροτεχνίασ. 
11:00 – 14:00 Περιιγθςθ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ των Ιωαννίνων. 
14:00 Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Βρζλλθ.   
17:30 Αναχϊρθςθ από Ιωάννινα. 
19:00 Άφιξθ ςτθν Πζρδικα. 

 

Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι μετακίνθςθσ και 
επιβάρυνςθ ανά μακθτι.  

Θα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι: 

Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςει τθν εκδρομι αν δεν 
ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ μακθτϊν. 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ, πζραν τθσ τιμισ, ςυνεκτιμά τθν ποιότθτα, τθν 
αξιοπιςτία του ταξιδιωτικοφ γραφείου και το εφροσ των προςφερομζνων παροχϊν 
και δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το πρακτορείο που μειοδοτεί.  

θμειϊνεται τζλοσ ότι δεν κα γίνει δεκτι καμία προςφορά πζραν τθσ 
θμερομθνίασ και ϊρασ που αναγράφεται ςτθν προκιρυξθ. 
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