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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ  

ΔΡΔΤΝΑ   ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ   

ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η  

                   ΗΠΔΙΡΟΤ                     

ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

 

  1ο ΓΔΝΙΚΟ  ΛΤΚΔΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ                                   Ιωάννινα, 5/02/2018                                                                                                         

  Παλαγή Κέθαιε  5  (Θηάθα), 45221  Ησάλληλα   

   Πιεξνθνξίεο : Φατδεκελάθνπ Σηαπξνχια                          Απ. Ππωη.: Φ.23/79                         

ηει.:  26510-41028      

                         fax:  26510- 42480     

          e-mail: mail@1lyk-ioann.ioa.sch.gr      

            

                                

                                                                                       ΠΡΟ: 

 

                                                                  Γ/λζε Β/ζκηαο Δθ/ζεο Ησαλλίλσλ             

                                                                                                                                                      

                           Κοιν.:  Σοςπιζηικά – Σαξιδιωηικά Γπαθεία (μέζω ηηρ               

                               ιζηοζελίδαρ ηηρ  Γ/νζηρ Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Ιωαννίνων)                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                        

      

ΘΔΜΑ:  «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιωηικών γπαθείων για 

καηάθεζη οικονομικήρ και ποιοηικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη - διαμονή 

και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος 1ος ΓΔ.Λ. Ιωαννίνων ζηην Αθήνα 

με επιζηποθή μέζω Ιηέαρ, Γαλαξιδίος και Ναςπάκηος» 

 

σεη: Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-2-2017 ) άπθπο 2 Παπάγπαθορ 3 θαη Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-

2011 (ΦΔΘ 2769/η.Β'/02-12-2011κε ζέκα « Δθδξνκέο – Κεηαθηλήζεηο καζεηψλ Γεκνζίσλ 

θαη Ηδησηηθψλ ζρνιείσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο » 

 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

    Τα Τνπξηζηηθά – Ταμηδησηηθά Γξαθεία κε εηδηθφ ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΤ 

ζε ηζρχ λα θαηαζέζνπλ ζην γξαθείν ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ 1νπ ΓΔ.Ι. Ησαλλίλσλ 

ζθξαγηζκέλε  πξνζθνξά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 06/02/2018 κέρξη θαη 

09/02/2018 θαη ψξα 13.00. Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ και 

ώπαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δε θα γίνεηαι αποδεκηή. 

     Γηα ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 

1         ΥΟΛΔΙΟ 

 

1Ο  ΓΔ.Λ. ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ  

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΘΗΝΑ (ΙΧΑΝΝΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ – ΙΣΔΑ – 

ΓΑΛΑΞΙΓΙ – ΝΑΤΠΑΚΣΟ  – ΙΧΑΝΝΙΝΑ ) 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ (2 ) ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ  

 

01 ΜΑΡΣΙΟΤ 2018 – 03 ΜΑΡΣΙΟΤ 2018 
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ΣΔ3 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ  

55-56  ΜΑΘΗΣΔ  

04 ΤΝΟΓΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ 

4 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΛΔΧΦΟΡΔΙΟ 

Σο λεωθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηων 

ζςμμεηεσόνηων για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 

 

5  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ  ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 4 Ή 3 ΑΣΔΡΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΓΤΟ ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ ΜΔ ΠΡΧΙΝΟ . 

ΓΙΚΛΙΝΑ – ΣΡΙΚΛΙΝΑ ΓΧΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΧΝ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΓΧΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΓΟΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

 

6 ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ  

           ΝΑΙ  

7 ΠΡΟΘΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΦΗ 

ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ  Ή ΑΘΔΝΔΙΑ 

           ΝΑΙ 

8 ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ ΣΑΞΙΓΙΟΤ  

      ΝΑΙ (Να ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι θόποι ) 

9 ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ             ΝΑΙ  

10 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

      09/02/2018  και ώπα 13.00  

 

      Οη νηθνλνκηθέο θαη πνηνηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε θιεηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε: « Πξνζθνξά γηα κεηαθίλεζε - δηακνλή θαη 

επηζηξνθή εθδξνκήο 1νπ ΓΔ.Ι. Ησαλλίλσλ ζηελ Αζήλα  » (θιεηζηή πξνζθνξά) ζην  1ν 

ΓΔ.Ι.  Ησαλλίλσλ ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κέρξη ηελ εκεξνκελία  θαη ηελ ψξα πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή   09/02/2018 ζηηο 13.55.  

      Σεκεηψλεηαη φηη: 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε φηη ην Τνπξηζηηθφ 

– Ταμηδησηηθφ Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

Τα ιεσθνξεία λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία 

πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ησλ νρεκάησλ, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, 

ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδφκελα θ.ι.π.) θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

αζθαιείαο γηα κεηαθίλεζε καζεηψλ (δψλεο αζθαιείαο, έκπεηξνπο νδεγνχο θ.ι.π.).  

Τν μελνδνρείν πνπ ζα θαηαιχζνπλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί  λα είλαη 4 ή 3 

αζηέξσλ,  θαη ηα δωμάηια ηων εκπαιδεςηικών να είναι 04 μονόκλινα. 

ε πεπίπηωζη πος ηο λεωθοπείο κινηθεί πέπα από ηα σπονικά όπια πος 

πποβλέπει η νομοθεζία ππέπει να ςπάπσει επιπλέον οδηγόρ. 

ςνοπηικό ενδεικηικό ππόγπαμμα εκδπομήρ: 

1η ημέπα : Αλαρψξεζε απφ Ησάλληλα, ελδηάκεζε ζηάζε γηα δεθαηηαλφ, άθημε ζηελ Αζήλα, 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Δπίζθεςε ην απφγεπκα ζην Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ. 

Αλαρψξεζε γηα ην ζέαηξν «Θάππα» (πεξηνρή Θπςέιεο) παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο. Γηαλπθηέξεπζε. 



 

3 

 

2η ημέπα: Αλαρψξεζε γηα ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Αθξφπνιεο, μελάγεζε ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν, επίζθεςε ζην Κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, πεξηήγεζε ζηελ Αξραία 

Αγνξά, άθημε ζην μελνδνρείν, έμνδνο γηα  δείπλν. 

3η ημέπα: Δπίζθεςε – μελάγεζε ζην Ίδξπκα Σηαχξνο Ληάξρνο. Αλαρψξεζε γηα Ησάλληλα, 

κέζσ Ηηέαο – Γαιαμηδίνπ – Λαππάθηνπ, φπνπ ζα γίλεη θαη ζηάζε γηα θαγεηφ. 

Εεηείηαη ε ηειηθή ηηκή κε ΦΠΑ θαη ηειηθή επηβάξπλζε αλά καζεηή. Λα αλαθέξεηαη 

νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ην φλνκα, ε θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ, αθξηβήο ηνπνζεζία 

ηνπ θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη. 

Παξαθαινχκε λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ηχπνο πξσηλνχ. 

Εεηείηαη ε πξφζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε πνπ θαιχπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

Απφ ην νιηθφ πνζφ πνπ ζα ζπκθσλεζεί ζα θξαηεζεί απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ην 

10% θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηψλ απφ ηελ εθδξνκή ππφ ηνλ φξν φηη 

ηεξήζεθαλ εθ κέξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ φιεο νη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. 

Τν ζρνιείν διαηηπεί ηο δικαίωμα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ή λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

εθδξνκή ζηνλ ίδην πξννξηζκφ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ζε άιιε εκεξνκελία, ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ γίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο ρσξίο ππαηηηφηεηά ηνπ (πρ απεξγίεο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζενκελίεο, θιείζηκν δξφκσλ θιπ.). 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο, πέξαλ ηεο ηηκήο, ζπλεθηηκά ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαη ην εχξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ παξνρψλ θαη δελ ππνρξενχηαη 

λα επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί.   

Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ απφ επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

λφκν. 

Τν ζρνιείν διαηηπεί ηο δικαίωμα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή εθφζνλ δε 

ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ ή ζε πεξίπησζε αλππέξβιεηνπ 

θσιχκαηνο. 

 Η  Γιεςθύνηπια 

 

 

 

                                                                                      Υαϊδεμενάκος  ηαςπούλα                                                                                                                                                 

 


