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Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ιωαννίνων  
(για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ) 

 

Προσ : 

 Σαχ. Δνςθ ...................: Κων. Ροφςθ 8 

Σαχ. Κϊδικασ ...............: 44100  Κόνιτςα      
Πλθροφορίεσ ................: Παναγιϊτθσ Νάκασ     
Σθλ..Fax..............................: 2655022293                        Κοιν.: Σουριςτικά – Σαξιδιωτικά Γραφεία     

(μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Δ/νςθσ Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Ιωαννίνων) 

   

     
 
 
ΘΕΜΑ:  «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κατάκεςθ ποιοτικισ και οικονομικισ προςφοράσ ςχετικά με 
μετακίνθςθ μακθτών/τριών – ςυνοδών ςτισ 3 – 5 Μαΐου 2018 από το Γυμνάςιο Κόνιτςασ ςτθ Βουλι των Ελλινων 
και επιςτροφι» 
χετ.: Τ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017) με κζμα «Εκδρομζσ – Μετακινιςεισ μακθτών Δθμόςιων και 
Ιδιωτικών ςχολείοων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χώρασ» 
 
Σο Γυμνάςιο Κόνιτςασ διοργανϊνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθ Βουλι των Ελλινων (Ακινα) από 3 ζωσ 5 
Μαΐου 2018.   
Αρικμόσ μακθτών/μακθτριών: 29 

Αρικμόσ ςυνοδών εκπαιδευτικών: 3 

Ώρα αναχώρθςθσ από τθν πλατεία Φρυηι (Κόνιτςα): 8:30 π.μ. 3/5/2018 

Ώρα επιςτροφισ ςτθν πλατεία Φρυηι (Κόνιτςα): 20:30 5/5/2018 

Για τθ διενζργεια αυτισ τθσ μετακίνθςθσ προβαίνουμε ςε μειοδοτικό διαγωνιςμό με ποιοτικά και οικονομικά κριτιρια. 
 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 

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 Γυμνάςιο Κόνιτςασ (οδόσ Κων. 
Ροφςθ 8, Σ.Κ. 44100, τθλ. - φαξ 2655022293) από 19/3/2018 μζχρι 23/3/2018 και ώρα 10:00 π.μ., μζςα ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο με ζνδειξθ: «Προςφορά για μετακίνθςθ εκπαιδευτικισ εκδρομισ Γυμναςίου Κόνιτςασ ςτθν 
Ακινα» (κλειςτι προςφορά). Μετά τθν παρζλευςθ τθσ θμερομθνίασ καμία προςφορά και για κανζνα λόγο δε κα 
γίνεται αποδεκτι. 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Παραςκευι 23/3/2018 και ϊρα 10:30 π.μ.. 
Οι προςφορζσ κα πρζπει να: 

 ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο Σουριςτικό – Σαξιδιωτικό Γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το 
οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ, 

 περιλαμβάνουν και να εξαςφαλίηουν ρθτά τα πιο κάτω χαρακτθριςτικά και απαιτιςεισ: 
- τα 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.λπ.) κακϊσ και τισ προχποκζςεισ αςφαλείασ για μετακίνθςθ μακθτϊν (Ηϊνεσ 
αςφαλείασ, ζμπειρουσ οδθγοφσ κ.λπ.). 

- απαιτείται δεφτεροσ οδθγόσ ςε περίπτωςθ που το λεωφορείο κινείται πζραν του χρονικοφ ορίου που 
προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία. 

- ηθτοφνται επίςθσ μονόκλινα δωμάτια για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ 



- ηθτείται 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 τθ μετακίνθςθ εφόςον δε ςυμπλθρωκεί ο απαραίτθτοσ 
αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν. 
 
Ακολουκεί περιλθπτικά το πρόγραμμα τθσ εκδρομισ: 
Πζμπτθ 3/5/2018 
8:30    : Αναχϊρθςθ από τθν πλατεία Φρυηι (Κόνιτςα) 
15:00 : Φαγθτό ςτθν Ακινα 
17:30 : Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο – Σακτοποίθςθ – Ξεκοφραςθ 
20:00 : Επίςκεψθ ςτθ Βουλι των Ελλινων 
21:30 : Φαγθτό – Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο 
 
Παραςκευι 4/5/2018 
9:30   : Αναχϊρθςθ 
10:00 : Επίςκεψθ ςτο Αττικό Ηωολογικό Πάρκο 
14:30 : Περιιγθςθ ςτθν Πλάκα – Φαγθτό 
18:00 : Επίςκεψθ ςτο Πλανθτάριο 
21:00 : Ζξοδοσ για φαγθτό – Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο 
 
άββατο 5/5/2018 
9:00   : Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο 
10:00 : Επίςκεψθ ςτθν Ακρόπολθ και ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ 
13:00 : Αναχϊρθςθ για τθν Κόνιτςα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για φαγθτό 
 
 
                                                                                          Ο Διευκυντισ 

 
 
 

                                                                                       
                                                                                     Παναγιϊτθσ Νάκασ 


