
                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Ιωϊννινα :  19-10-2017 

   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ                                 Αρ. Πρωτ. : 1056 

ΠΕΡ/KH Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ 

           Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ  

                          7ο ΓΕ.Λ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         
              Δωδώνησ 33 , 45221 , Ιωϊννινα                                                             

               Πληροφορύεσ:  Μιχαόλ Σςύγκασ                                              ΠΡΟ: Δ/ΝΗ   Δ/ΘΜΙΑ   ΕΚΠ/Η    
                                                                                                                                                               Ιωαννύνων 

Σηλϋφωνο: 2651033644                                                                                          

              Fax: 2651033624                                                                                  (για ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα) 

  
                                                                                               ΚΟΙΝ: Σουριςτικϊ - Σαξιδιωτικϊ Γ ραφεύα  

                                                                                                (μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ 
                                                                                                      Δ/νςησ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννύνων) 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηςη ςχολικήσ εκδρομήσ ςτο εξωτερικό» 
ΦΕΣ.: Τ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011 (ΥΕΚ 2769/ τ. Β702-12-2011) 

Προςκαλούμε τα Γραφεύα Γενικού Σουριςμού με ειδικό ςόμα και ϊδεια λειτουργύασ από τον ΕΟΣ 
ςε ιςχύ, να καταθϋςουν ςτο γραφεύο του Δ/ντη του 7ου  ΓΕ.Λ. Ιωαννύνων  ςφραγιςμϋνη προςφορϊ 
κατϊ το χρονικό διϊςτημα από 23/10/2017  μϋχρι  25/10/2017  και ώρα 12:30.  

Μετϊ την παρϋλευςη τησ ημερομηνύασ και ώρασ καμιϊ προςφορϊ και για κανϋνα λόγο δε θα 
γύνεται αποδεκτό. 

Για τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ αυτόσ ςασ ενημερώνουμε ότι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται τα 
παρακϊτω ςτοιχεύα: 

1 ΦΟΛΕΙΟ 7o ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΙΣΑΛΙΑ (ΙΨΑΝΝΙΝΑ-ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ-ΜΠΑΡΙ –ΠΟΜΠΗΪΑ – 
ΡΨΜΗ (02) – ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ(02 ό 01) – (ΙΕΝΑ) - ΑΝΚΟΝΑ - 

ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ- ΙΨΑΝΝΙΝΑ) 
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ 
50  - 55  ΜΑΘΗΣΕ 

4   ΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

4 
ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΟ/Α –  

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ - Σο λεωφορεύο να εύναι ςτη διϊθεςη των 

ςυμμετεχόντων για όλεσ τισ μετακινόςεισ. 

ΚΑΡΑΒΙ – Σετρϊκλινεσ εςωτερικϋσ καμπύνεσ μαθητών. 

- Δύκλινεσ εςωτερικϋσ καμπύνεσ καθηγητών 

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ 4 ΑΣΕΡΨΝ 
Δύο  (02) Διανυκτερεύςεισ  ςτη ΡΨΜΗ  

με πρωινό και δεύπνο 
Μύα  (01) Διανυκτϋρευςη  ςτη  ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ  

με πρωινό και δεύπνο 

Ή 
Δύο  (02) Διανυκτερεύςεισ  ςτη ΡΨΜΗ  

με πρωινό και δεύπνο 
Δύο  (02) Διαν/ςεισ  ςτη  ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ (ΕΠΙΚΕΧΗ ΙΕΝΑ)  

με πρωινό και δεύπνο 



 
ΔΙΚΛΙΝΑ – ΣΡΙΚΛΙΝΑ ΔΨΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΨΝ 

 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΨΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΝΟΔΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
 

6 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (επύςκεψη ςε 

αξιοθϋατα - μουςεύα κτλ.) 
ΝΑΙ (αρχηγόσ/ξεναγόσ του  Γραφεύου –  

Ξεναγόςεισ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ εκδρομόσ) 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

7 
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΨΣΗ 
ΝΑΙ 

8 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΛΤΧΗ 

ΕΞΟΔΨΝ Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ 
ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ Ή ΑΘΕΝΕΙΑ 

ΝΑΙ 

9 
ΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΨΜΕΝΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ 
ΝΑΙ 

(να ςυμπεριλαμβϊνονται οι φόροι) 

10 ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑΙ 

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΝΑΙ 

12 
ΦΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ  

 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Από    :   23/10/2017  μϋχρι 25/10/2017 και ΨΡΑ 12:30 

Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ πρϋπει να παραδοθούν ςε κλειςτό φϊκελο ςτο 7ο ΓΕ.Λ. Ιωαννύνων το 

αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα που αναγρϊφεται ςτον παραπϊνω πύνακα. ημειώνεται ότι: 

• Ζητεύται η τελικό τιμό με ΥΠΑ και τελικό επιβϊρυνςη ανϊ μαθητό. 

• Πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτην τιμό οι φόροι πόλεων και οι ξεναγόςεισ. 

• Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεύ, θα κρατηθεύ από το διευθυντό του ςχολεύου το 15% 

και θα αποδοθεύ μετϊ την επιςτροφό των μαθητών από την εκδρομό, υπό τον όρο ότι τηρόθηκαν εκ 

μϋρουσ του τουριςτικού γραφεύου όλεσ οι δεςμεύςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό. 

• Οι μετακινόςεισ των μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών να γύνονται με λεωφορεύα 

που πληρούν τισ προδιαγραφϋσ αςφαλούσ μετακύνηςησ βϊςει τησ κεύμενησ νομοθεςύασ.  

• Να αναφϋρεται οπωςδόποτε ςτην προςφορϊ ςασ το όνομα, η κατηγορύα του ξενοδοχεύου 

και η ακριβόσ τοποθεςύα. 

• Παρακαλούμε να αναφϋρετε τον τύπο πρωινού και δεύπνου. 

• Σο ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα να μην πραγματοποιόςει τη μετακύνηςη αν δεν 

ςυμπληρωθεύ ο απαιτούμενοσ αριθμόσ μαθητών. 

• Η επιτροπό αξιολόγηςησ, πϋραν τησ τιμόσ, ςυνεκτιμϊ την ποιότητα, την αξιοπιςτύα του 
ταξιδιωτικού γραφεύου και το εύροσ των προςφερομϋνων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλϋξει 
απαραύτητα το πρακτορεύο που μειοδοτεύ. 

                                                                                                                                          Ο  Διευθυντόσ 
                                                                                                                                  
                                                                                                                               Ευϊγγελοσ . Κωςταδόμασ 


