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Αρ. Πρωτ.:Φ23/505 
 
 
ΠΡΟ: 

1. Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ιωαννίνων (για ανάρτθςθ ςτθν                                                                                                                                                  
ιςτοςελίδα τθσ) 

 
ΚΟΙΝ:  
1. Σουριςτικά – Σαξιδιωτικά                                                                          
Γραφεία (μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ                                                                                                                                                                                                                                     
Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ιωαννίνων) 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη ποιοτικήσ και οικονομικήσ 
προςφοράσ ςχετικά με μετακίνηςη μαθητών/τριών –ςυνοδών από Ιωάννινα ςτην Αθήνακαι 
επιςτροφή » 
χετ: Σθν υπ’ αρικμόν 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 681 τευχ. Βϋ 6-3-2017) Τπουργικι Απόφαςθ του 
ΤΠΠΕΘ με κζμα «Εκδρομζσ - Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν και μακθτριϊν δθμοςίων και 
ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ». 
 

Σο 1ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανϊνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθνΑκιναςτα 

πλαίςια υλοποίθςθσ επίςκεψθσ του ςχολείου ςτθ Βουλι των Ελλινων,τθν Σρίτθ 5, Σετάρτθ 6 

και Πζμπτθ 7 Δεκεμβρίου 2017. 

Αριθμόσ μαθητών/μαθητριών: 45 

Αριθμόσ ςυνοδών εκπαιδευτικών: 4 

Ώρα αναχϊρθςθσ από το ςχολείο:07:00τθσ  5-12-2017. 

Ώρα επιςτροφισ ςτο ςχολείο:22:00 τθσ 07-12-2017. 

Για τθ διενζργεια αυτισ τθσ μετακίνθςθσ προβαίνουμε ςε μειοδοτικό διαγωνιςμό με 

ποιοτικά και οικονομικά  κριτιρια. 

ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ 

Σουριςτικά – Σαξιδιωτικά Γραφεία με ειδικό ςιμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε 

ιςχφ να κατακζςουν προςφορά. Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτον διευκυντι του 

ςχολείου, ςτο 1ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων (Ζωςιμάδων 1,  Σ.Κ. 45444, Ιωάννινα) από Δευτζρα 13-

11-2017μζχρι τθν Παραςκευι 17-11-2017και ϊρα12:00  μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με 

ζνδειξθ:  

«Προςφορά για μετακίνηςη τριήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ του 1ου Γυμναςίου 

Ιωαννίνων ςτηνΑθήνα» (κλειςτι προςφορά) . 

Μετά την παρζλευςη τησ ημερομηνίασ καμία προςφορά και για κανζνα λόγο δεν θα 

γίνεται αποδεκτή. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Παραςκευι 17-11-2017  και ϊρα 12:30.  

http://1gym-ioann.ioa.sch.gr/
mailto:mail@1gym-ioann.ioa.sch.gr


Οι προςφορζσ κα πρζπει επίςθσ να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ότι το 

Σουριςτικό – Σαξιδιωτικό Γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε 

ιςχφ. 

     Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ αυτισ ςασ ενθμερϊνουμε ότι κα πρζπει να 

περιλαμβάνονται ρθτά τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και απαιτιςεισ: 

1. Προοριςμόσ: Ακινα. 

2. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : 45 μακθτζσ, 4 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί 

3. Μεταφορικό μζςο: λεωφορείο.  Σα λεωφορεία να είναι ςτθ διάκεςθ των 

ςυμμετεχόντων για όλεσ τισ μετακινιςεισ. 

4. Χρονικι διάρκεια μετακίνθςθσ :Από 07:45 τθσ 5-12-2017 μζχρι 22:00 τθσ 

07-12-2017. 

5. Κατθγορία καταλφματοσ: τριϊν αςτζρων ι ανϊτερο (ςτο κζντρο των 

Ακθνϊν, πζριξ τθσ Πλατείασ υντάγματοσ) 

6. Για τουσ μακθτζσ τα δωμάτια να είναι τρίκλινα και τετράκλινα και για 

τουσ ςυνοδοφσ μονόκλινα.   

7. Λοιπζσ υπθρεςίεσ: επίςκεψθ ςτθ Βουλι των Ελλινων, ςτο Μουςείο τθσ 

Ακρόπολθσ, ςτθν Ακρόπολθ,ΕυγενίδειοΠλανθτάριο, . 

8. Τποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία. 

 

Ζητείται η τελική ςυνολική τιμή του ταξιδιοφ και η επιβάρυνςη ανά μαθητή 

 

Παρακαλοφμε κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ να λάβετε υπόψθ ςασ και τα εξισ: 

 Ζθτείται θ  πρόςκετθ  αςφάλιςθ που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

 Οι μετακινιςεισ των μακθτϊν/εκπαιδευτικϊν να γίνονται με λεωφορεία που 

πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ των μακθτϊν/εκπαιδευτικϊν, 

βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 Να αναφζρεται  οπωςδιποτε ςτθν προςφορά ςασ το όνομα, θ κατθγορία του 

ξενοδοχείου, θ ακριβισ τοποκεςία και θ ευκολία πρόςβαςθσ ςε μζςα μαηικισ 

μεταφοράσ (μετρό, τραμ κ.λπ.). 

 Η φιλοξενία ςτο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει κακθμερινά πρωινό . 

 ε περίπτωςθ ακζτθςθσ των ανωτζρω προχποκζςεων, το ςχολείο 

επιφυλάςςεται να αποφαςίςει για τισ περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ. 

 Αν  το λεωφορείο   κινείται  πζραν από τα  χρονικά  όρια  που προβλζπει  η 

Νομοθεςία  απαιτείται  η  φπαρξη    επί πλζον  οδηγοφ 

 

Σα λεωφορεία να διακζτουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ ελλθνικι 

νομοκεςία προδιαγραφζσ (ζγγραφα καταλλθλόλθτασ των οχθμάτων, επαγγελματικι άδεια 

οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, πλιρωσ κλιματιηόμενα κ.λπ.) κακϊσ και τισ 

προχποκζςεισ αςφαλείασ για μετακίνθςθ μακθτϊν (ηϊνεσ αςφαλείασ, ζμπειρουσ οδθγοφσ 

κ.λπ.). 

Οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από επιτροπι του ςχολείου μασ όπωσ προβλζπεται από το 

νόμο. 



Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςει τθν μετακίνθςθ εφόςον δε 

ςυμπλθρωκεί ο απαραίτθτοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν ι ςε περίπτωςθ ανυπζρβλθτου 

κωλφματοσ. 
 

                                                          Ο Διευκυντισ 
 

 
                                                              Γεϊργιοσ Πλεφρθσ 


