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Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήµερη εκπαιδευτική 

εκδροµή στο Μουζάκι Καρδίτσας  

 
 Ο/Η �ιευθυντής του Γυµνασίου Ιτέας  ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

µεταξύ φυσικών και νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση 

τριήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής στο Μουζάκι Καρδίτσας στα πλαίσια του 

περιβαλλοντικού προγράµµατος «Βότανα –Το φαρµακείο της φύσης». 

 

Συγκεκριµένα: 

o Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 27, Παρασκευή 28 

Φεβρουαρίου και Σάββατο 1 Μαρτίου. 

o Το πρόγραµµα της εκδροµής θα περιλαµβάνει:  

1. Μεταφορά από Ιτέα προς Μουζάκι µε ενδιάµεσες στάσεις για 

ξεκούραση ,  

2. επίσκεψη στα Τρίκαλα 

3. δράσεις στο ΚΠΕ που γίνονται µε δικό τους µεταφορικό µέσο 

4. επιστροφή από Μουζάκι προς Ιτέα.  

o �ιαµονή και γεύµατα στο ΚΠΕ Μουζακίου ,δεν επιβαρύνουν τους 

µαθητές.  

o Ο  αριθµός των συµµετεχόντων θα είναι 35 µαθητές και 

µαθήτριες και 3 (τρεις )  συνοδοί καθηγητές. 
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 Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

 
� Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης �ιοργανωτή, όπως ορίζει η 

κείµενη νοµοθεσία. 

� Πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή 
ασθένειας µαθητή ή συνοδού καθηγητή.  

� Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε 
περίπτωση αθέτησης των όρων του συµβολαίου από τη 
µεριά του (εγγυητική επιστολή µε ποσό που θα καθορίσει το 
σχολείο).  

� Την αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα 
πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες 
λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)  
 

� Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο 
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήµα 
λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  

 
� Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή 

(µε ΦΠΑ) της εκδροµής. 
 

 
 

Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει 

απαραιτήτως CD µε την προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή (doc ή 

pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.  

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς 

φακέλους µέχρι την 17-2-2014  και ώρα 13.30µµ  στο 

γραφείο του �/ντή του  Γυµνασίου Ιτέας . 

 

 

Ο �/ντής 

 

 


