
   

 

  

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΕΡΕΤΝΑ 

& ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

                                                     -----                                                                                                Ιωάννινα,  26 /1/2018 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ                                       Αρ. Πρωτ.: 25 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

10
ο
  ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ---- 

Σαχ. Δ/νςθ: Δθμ. Πατατοφκου 2  

Πλθροφορίεσ: Καμπζρθσ Κων/νοσ  

Σθλζφωνο: 26510-35951  

Ιςτοςελίδα:   

E-mail: mail@10gym-ioann.ioa.sch.gr               

                 ΠΡΟ: Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ  

              Ιωαννίνων (για ανάρτθςθ ςτθν  

                                                                                                                                                  ιςτοςελίδα τθσ) 

 

 

                          Κοιν.: 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 ςτισ  8-9-10-11/Μαρτίου/2018 από το 10

ο
  Γυμνάςιο 

Ιωαννίνων ςτην  Πελοπόννηςο (Ολυμπία- Καλαμάτα-Γφθειο-Μονεμβαςιά-πήλαιο Διροφ-Αρεόπολη- 
Μιςτράσ) 
χετ: Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τ.Β'/06-03-2017) με θζμα « Εκδρομζσ – Μετακινήςεισ μαθητών Δημοςίων 
και Ιδιωτικών ςχολείων Β/θμιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ χώρασ» 
 

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανϊνει τετραιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν από 8-11 Μαρτίου 2018. 

Αριθμόσ μαθητών/μαθητριών:  46 

Αριθμόσ ςυνοδών εκπαιδευτικών: 4 

Ώρα αναχώρηςησ από το ςχολείο: 7:30 π.μ. /8-3-2018 

Ώρα επιςτροφήσ ςτο ςχολείο: 20:30 μ.μ./11-3-2018 

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 10
Ο
 Γυμνάςιο 

Ιωαννίνων (οδόσ Δθμ. Πατατοφκου  αρικμόσ 2,  Σ.Κ.,45333,  τθλ. 26510-35951, φαξ 26510-22729) από 

26/1/2018 μζχρι την 2/2/2018 και ώρα 11.30 π.μ., μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με ζνδειξθ: « Προςφορά  

για μετακίνθςθ εκπαιδευτικισ εκδρομισ 10
ου

 Γυμναςίου Ιωαννίνων ςτθν Πελοπόννθςο» (κλειςτι προςφορά).  

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

 

mailto:mail@gym-monast.ait.sch.gr


Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν  Παραςκευή  2/2/2018 ςτισ 12:00 μ.μ..  

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

Γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Να περιλαμβάνουν και να εξαςφαλίηουν ρθτά τα πιο κάτω χαρακτθριςτικά και απαιτιςεισ: 

Σα λεωφορεία να διακζτουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ ελλθνικι νομοκεςία προδιαγραφζσ 

(ζγγραφα καταλλθλότθτασ των οχθμάτων, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, 

πλιρωσ κλιματιηόμενα κ.λ.π.) κακϊσ και τισ προχποκζςεισ αςφαλείασ για μετακίνθςθ μακθτϊν (ηϊνεσ 

αςφαλείασ, ζμπειρουσ οδθγοφσ κ.λ.π.).  

Απαιτείται επίςθσ δεφτεροσ οδθγόσ ςε περίπτωςθ που το λεωφορείο κινείται πζραν του χρονικοφ ορίου που 

προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία. 

 Σα ξενοδοχεία  να  είναι  από  δφο  ζωσ  πζντε  αςτζρων  και  τα  δωμάτια  των μακθτϊν  να είναι  τρίκλινα, 

και για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ να είναι  μονόκλινα   . 

Ζθτείται το ςυνολικό κόςτοσ ανά μακθτι.   

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. 

Ακολουθεί περιληπτικά το πρόγραμμα τησ εκδρομήσ: 

Πζμπτη 8-3-2018 

 Αναχϊρθςθ από τα Ιωάννινα και μετά από ενδιάμεςεσ ςτάςεισ άφιξθ ςτθν αρχαία Ολυμπία. Περιιγθςθ και 

αναχϊρθςθ για τθν αρχαία Μεςςινθ. τθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για τθν Καλαμάτα. Σακτοποίθςθ ςτο 

ξενοδοχείο, ξενάγθςθ ςτθν πόλθ, διανυκτζρευςθ. 

 

Παραςκευή 9-3-2018 

Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για το ςπιλαιο Διροφ. Ξενάγθςθ και ςτθ ςυνζχεια επίςκεψθ ςτθν Αρεόπολθ. 

Αναχϊρθςθ το απόγευμα για το Γφκειο. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, διανυκτζρευςθ. 

 

άββατο 10-3-2018 

Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για τθ Μονεμβαςιά. Περιιγθςθ ςτθν πόλθ και το κάςτρο. Επιςτροφι το 

απόγευμα  ςτο ξενοδοχείο ςτο Γφκειο, διανυκτζρευςθ. 

 

Κυριακή 11-3-2018 

Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για το Μιςτρά. Περιιγθςθ και επιςτροφι ςτα Ιωάννινα με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ 

για φαγθτό. Άφιξθ νωρίσ το βράδυ ςτα  Ιωάννινα. 

 

 

 

 

 Ο Διευθυντήσ 
 
 
                                                                                                                                                              Καμπζρησ Κων/νοσ 
 
                                           
  
 
 
 
 


