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 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ.  ΕΚΠ/Η 
ΗΠΕΙΡΟΤ  

 

 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ  

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

 

Σαχ. Δ/νςθ:  25θσ Μαρτίου  4  - Πζραμα 
Σαχ. Κϊδικασ: 45500 
Πλθροφορίεσ:         Κωνςταντίνοσ  Σςοκάνθσ 
Σθλζφωνο:      26510 81777 & 26510 81867 
Fax:   26510 81867 
mail:                         mail@gym-peram.ioa..sch.gr 
 

ΠΡΟ 

 

Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 

Ιωαννίνων 

 

ΚΟΙΝ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ-ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ   (Μζςω τησ ιςτοςελίδασ τησ 

Δ/νςησ Β/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννίνων 

 
ΘΕΜΑ:  « Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη ποιοτικήσ και οικονομικήσ 
προςφοράσ ςχετικά με τη μετακίνηςη και επιςτροφή μαθητϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν 
ςυνοδϊν από Ιωάννινα ςτην Αθήνα και επιςτροφή ςτισ  26,27 και 28 Απριλίου 2018»  
 
ΧΕΣ:  Τ.Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017) με κζμα: «Εκδρομζσ – Μετακινιςεισ 
μακθτϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ 
χϊρασ» 
 
   Σο Γυμνάςιο Περάματοσ Ιωαννίνων διοργανϊνει τριιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν Ακινα  
από 26 Απριλίου ζωσ και 28 Απριλίου  2018. 
 
Αριθμόσ μαθητϊν/μαθητριϊν : 50 
Αριθμόσ ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν :  4 
Αναχϊρθςθ από το ςχολείο :  Πζμπτη 26-4-2018 
Επιςτροφι ςτο ςχολείο :  άββατο 28-4-2018 
 
    Για τθ διενζργεια αυτισ τθσ μετακίνθςθσ προβαίνουμε ςε μειοδοτικό διαγωνιςμό με ποιοτικά 
και οικονομικά κριτιρια. 
 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 

Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με ειδικό ςιμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ, να 

κατακζςουν ςτο γραφείο του Διευθυντή του Γυμναςίου Περάματοσ Ιωαννίνων οδόσ 25θσ Μαρτίου  4  - 

Πζραμα, ςφραγιςμζνθ προςφορά ςε κλειςτό  φάκελο με τθν ζνδειξθ «Κλειςτή προςφορά για την 

εκπαιδευτική επίςκεψη του Γυμναςίου Περάματοσ ςτην Αθήνα» κατά το χρονικό διάςτθμα από 

20/03/2018 μζχρι 26/03/2018 και ϊρα 13:00.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ θμερομθνίασ καμία προςφορά και για κανζνα λόγο δεν κα γίνεται αποδεκτι.  

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα   26/03/2018 και ϊρα 13:15 
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Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ αυτισ ςασ ενθμερϊνουμε ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται ρθτά τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Προοριςμόσ :  Ακινα 

2. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : 50 μακθτζσ , 4 ςυνοδοί 

3. Μεταφορικό μζςο: Λεωφορείο. Σο λεωφορείο να είναι ςτθ διάκεςθ των ςυμμετεχόντων για 

όλεσ τισ μετακινιςεισ. 

4. Χρονικι διάρκεια μετακίνθςθσ: Από 26/04/2018 μζχρι 28/04/2018. 

5. Κατθγορία ξενοδοχείου τριϊν (3) αςτζρων και πάνω  (κατά προτίμηςη περιοχή  πλατείασ 

υντάγματοσ και περιοχή Πλάκασ ) 

6. Λοιπζσ Τπθρεςίεσ : Επίςκεψθ ςτθν Ακρόπολθ, Ευγενίδειο Πλανθτάριο, Αττικό πάρκο-Αττικό 

χωριό) 

7. Για τουσ μακθτζσ τα δωμάτια να είναι τρίκλθνα και για τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ 

μονόκλινα. 

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 τα εξισ: 

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

Γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ και να περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πρόςθετη αςφάλιςθ που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

 Οι μετακινιςεισ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν να γίνονται με λεωφορείο που πλθρεί  τισ 

προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ των ςυμμετεχόντων, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 Να αναφζρεται οπωςδιποτε ςτθν προςφορά ςασ το όνομα , θ κατθγορία και θ ακριβισ τοποκεςία 

του ξενοδοχείου. 

    Σο λεωφορείο να διακζτει όλεσ από τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία 

προδιαγραφζσ (ζγγραφα καταλλθλότθτασ του οχιματοσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ με πλιρωσ 

κλιματιηόμενο κ.λ.π) κακϊσ και προχποκζςεισ αςφάλειασ και μετακίνθςθσ μακθτϊν/τριων (ηϊνεσ 

αςφαλείασ, ζμπειροσ οδθγόσ κ.λ.π). 

 Αν το λεωφορείο κινθκεί πζρα των χρονικϊν ορίων που προβλζπει θ νομοκεςία να υπάρχει επί 

πλζον οδθγόσ. 

 Η φιλοξενία ςτο  ξενοδοχείο κα περιλαμβάνει κακθμερινά πρωινό. 

 ε περίπτωςθ ακζτθςθσ των ανωτζρω προχποκζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να αποφαςίςει 

για τισ περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ. 

 Από το ολικό ποςό που κα ςυμφωνθκεί, κα κρατθκεί από το διευκυντι του ςχολείου το 15% και 

κα αποδοκεί μετά τθν επιςτροφι των μακθτϊν από τθν εκδρομι, υπό τον όρο ότι κα τθρθκοφν εκ 



μζρουσ του τουριςτικοφ γραφείου όλεσ οι δεςμεφςεισ ου περιλαμβάνονται ςτο ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό. 

 Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςει τθ μετακίνθςθ εφόςον δεν 

ςυμπλθρωκεί ο απαραίτθτοσ αρικμόσ μακθτϊν ι ςε περίπτωςθ ανυπζρβλθτου κωλφματοσ. 

 

  Η επιτροπι αξιολόγθςθσ πζραν τθσ τιμισ ςυνεκτιμά τθν ποιότθτα, τθν αξιοπιςτία του ταξιδιωτικοφ 

γραφείου και το εφροσ των παρεχόμενων παροχϊν και δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το 

πρακτορείο που μειοδοτεί. 

 

υνοπτική περιγραφή τησ εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Πζμπτη  26 – 4 – 2018 
 
  7:45       : Αναχϊρθςθ από το Πζραμα 
14:30       : Άφιξθ ςτθν Ακινα. Σακτοποίθςθ ςτο Ξενοδοχείο 
16:30 : Περιιγθςθ ςτθν Παλιά Βουλι και ςτο Μνθμείο του Άγνωςτου τρατιϊτθ 
18:30      : Παρακολοφκθςθ παράςταςθσ ςτο Πλανθτάριο 
22:00      : Δείπνο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο 

 
Παραςκευή   27 – 4 – 2018 
 
11:00     : Επίςκεψθ ςτο Θζατρο του Διονφςου, ςτθν Ακρόπολθ,  ςτον Βράχο του Αρείου 
                Πάγου και περιιγθςθ ςτθν  Αρχαία Αγορά. 
                τθν περίπτωςθ που για κάποιουσ λόγουσ  (π.χ. βροχόπτωςθ, απεργία) δεν  
                μποροφν να πραγματοποιθκοφν οι παραπάνω επιςκζψεισ και περιθγιςεισ, κα  
                πραγματοποιθκεί επίςκεψθ ςτο Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ.  
14:00    : Γεφμα  
17:00    : Περιιγθςθ ςτο Μοναςτθράκι και Θθςείο 
               Γνωριμία και μετακίνθςθ με το Μετρό 
22:00    : Δείπνο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο 
 
άββατο    28 – 4 – 2018 
 
11:00   : Επίςκεψθ ςτο «Αττικό Ζωολογικό πάρκο». 
              τθν περίπτωςθ που οι καιρικζσ ςυνκικεσ (π.χ. βροχόπτωςθ) δεν επιτρζψουν τθν 

επίςκεψθ ςτο «Αττικό Ζωολογικό πάρκο», κα πραγματοποιθκεί επίςκεψθ ςτο 
Αεροδρόμιο  «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ». 

14:00   : Αναχϊρθςθ για τα Ιωάννινα 
21:00   : Άφιξθ ςτο Πζραμα 
 

 

    Ο Διευκυντισ 

 

Κωνςταντίνοσ Σςοκάνθσ 


