
                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                    Ιωάννινα :  26-3-2018 

   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ                      Αρ. Πρωτ. : 88 

ΠΕΡ/KH Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ 

          Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ  

                 ΓΕ.Λ . ΖΩΙΜΑΙΑ ΦΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Πλατεία Αρχιεπιςκόπου πυρίδωνοσ   45444 , Ιωάννινα 

Πληροφορίεσ: Δημήτριοσ  Αγγέλησ                                                             ΠΡΟ: Δ/νςη Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η    

                                                                                                                                                               Ιωαννίνων 

Σηλέφωνο: 2651025013 

              Fax: 2651020858   (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα) 

e-mail:  mail@lyk-zosim.ioa.sch.gr 
ΚΟΙΝ: Σουριςτικά - Σαξιδιωτικά Γ ραφεία  

(μέςω τησ ιςτοςελίδασ τησ 
 Δ/νςησ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννίνων) 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηςη ςχολικήσ εκδρομήσ ςτην Πελοπόννηςο:   
[ΠΑΣΡΑ- ΑΡΦΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ- ΠΤΡΓΟ - ΠΑΡΣΗ –ΜΤΣΡΑ-ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ-ΝΑΤΠΛΙΟ-ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ ] 

από 22 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018  έωσ  24  ΑΠΡΙΛΙΟΤ  2018» 
ΦΕΣ.: Τ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011 (ΥΕΚ 2769/ τ. Β΄/02-12-2011)  

και Τ.Α.33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017 
 
Προςκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Σουριςμού με ειδικό ςήμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ 

ςε ιςχύ, να καταθέςουν ςτο γραφείο του Δ/ντη του ΓΕ.Λ ΖΩΙΜΑΙΑ ΦΟΛΗ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ςφραγιςμένη προςφορά ζε κλειζηό θάκελο, κατά το χρονικό διάςτημα από  26/3/2018 μέχρι 
30/3/2018 και ώρα 10:00 πμ.  

Μετά την παρέλευςη τησ ημερομηνίασ και ώρασ καμιά προςφορά και για κανένα λόγο δε θα 
γίνεται αποδεκτή. 

Για τη ςύνταξη τησ προςφοράσ αυτήσ ςασ ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω ςτοιχεία: 

1 ΦΟΛΕΙΟ 
 

ΓΕ.Λ ΖΩΣΘΜΑΘΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ 
 

2 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ  
 
 
 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΠΑΣΡΑ- ΑΡΦΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ- ΠΤΡΓΟ - 
ΠΑΡΣΗ –ΜΤΣΡΑ-ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ-ΝΑΤΠΛΙΟ-

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 
 

 22  ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018  ΕΩ 
                               24  ΑΠΡΙΛΙΟΤ  2018 

 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ 
78-82  ΜΑΘΗΣΕ 

7  ΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

4 
ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΟ/Α –  

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΛΕΩΥΟΡΕΙΟ - Σα λεωφορεία να είναι ςτη διάθεςη των 

ςυμμετεχόντων για όλεσ τισ μετακινήςεισ. 

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ 4 ΑΣΕΡΨΝ 

Μια  (01) διανυκτέρευςη  ςτη  ΠΑΡΣΗ με πρωινό  
 
Μια  (01) διανυκτέρευςη ςτο  ΝΑΤΠΛΙΟ   με πρωινό  



6 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  

 

 1η ημέρα:22-3-2018: Αναχώρηςη από Ιωάννινα για  

Πάτρα (Αχαΐα Κλάουσ), Αρχαία Ολυμπία (αρχαιολογικόσ 

χώροσ- Μουςείο), πάρτη. 

- Διανυκτέρευςη 

 2η ημέρα: 23-3-2018:  Αναχώρηςη για  
 Μυςτρά,  Μονεμβαςία (Κάςτρο- Υρούριο ), Ναύπλιο. 

- Διανυκτέρευςη 

 3η ημέρα: 24-3-2018:  Αναχώρηςη για Καλάβρυτα,    

επιςτροφή ςτα Ιωάννινα. 

 
 

ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ 

7 
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΨΣΗ 
ΝΑΙ 

8 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΛΤΧΗ ΕΞΟΔΨΝ 

Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ Ή 
ΑΘΕΝΕΙΑ 

ΝΑΙ 

9 
ΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΨΜΕΝΟΤ 

ΣΑΞΙΔΙΟΤ 

ΝΑΙ 
(να ςυμπεριλαμβάνονται οι φόροι, Δημοτικοί κλπ,  και οι 

ξεναγήςεισ) 

10 ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑΙ 

11 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑ  3*, ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ 4* 

ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΨΝ ΠΟΛΕΨΝ ( ΠΑΡΣΗ- ΝΑΤΠΛΙΟΤ ) 

12 ΦΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ Από : 26/3/2018 μέχρι 30/3/2018  και ΨΡΑ 10:00 πμ 

Οι οικονομικέσ προςφορέσ πρέπει να παραδοθούν ςε κλειςτό φάκελο ςτο  ΓΕ.Λ. ΖΩΙΜΑΙΑ ΦΟΛΗ 

Ιωαννίνων  το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται ςτον παραπάνω πίνακα. 

ημειώνεται ότι: 

• Ζητείται η τελική τιμή με ΥΠΑ και τελική επιβάρυνςη ανά μαθητή. 

• Πρέπει να περιλαμβάνονται ςτην τιμή οι φόροι πόλεων , οι φόροι ειςόδου ςτισ πόλεισ ή ςτα   

λιμάνια ή όπου αλλού  απαιτείται  καθώσ και οι ξεναγήςεισ. 

• Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεί, θα κρατηθεί από το διευθυντή του ςχολείου το 10% και θα 

αποδοθεί μετά την επιςτροφή των μαθητών από την εκδρομή, υπό τον όρο ότι τηρήθηκαν εκ μέρουσ του 

τουριςτικού γραφείου όλεσ οι δεςμεύςεισ που περιλαμβάνονται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό. 

• Οι μετακινήςεισ των μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία (όχι 

διώροφα)  που πληρούν τισ προδιαγραφέσ αςφαλούσ μετακίνηςησ βάςει τησ κείμενησ νομοθεςίασ.  

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

απαιτείται  η  φπαρξη    επί  πλζον  οδηγοφ,  η φπαρξή του να αναφζρεται ρητά ςτην προςφορά. 

 Προδιαγραφέσ: ΚΣΕΟ, ζώνεσ αςφαλείασ, άδεια επταετίασ.  
 Να αναφέρεται οπωςδήποτε ςτην προςφορά ςασ το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και η 

ακριβήσ τοποθεςία. 

• Παρακαλούμε να αναφέρετε τον τύπο πρωινού και το μενού του δείπνου. 

• Μονόκλινα δωμάτια για τουσ ςυνοδούσ καθηγητέσ . 

• Σο ςχολείο διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήςει την εκδρομή ςτον ίδιο προοριςμό και με τουσ 

ίδιουσ όρουσ, ςε άλλη ημερομηνία, ςε περίπτωςη που δεν γίνει τισ προβλεπόμενεσ ημερομηνίεσ χωρίσ 
υπαιτιότητά του (πχ απεργίεσ μεταφορικών μέςων, θεομηνίεσ κλπ)   

•            Σο ςχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήςει τη μετακίνηςη αν δεν ςυμπληρωθεί ο 

απαιτούμενοσ αριθμόσ μαθητών . 

•             Η επιτροπή αξιολόγηςησ,  ςυνεκτιμά την ποιότητα, και το εύροσ των προςφερομένων παροχών και 
δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

•           Η απόθαζη ηήρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ ηος Λςκείος μαρ θα αναπηηθεί ζηον πίνακα ανακοινώζεων ηος 

ζσολείος και ζηην ιζηοζελίδα ηος ζσολείος :  http://blogs.sch.gr/lykzosim 

http://blogs.sch.gr/lykzosim


                                                                                                                           
Ο  Διευθυντήσ 

                                                                                                                       
Δημήτριοσ   Αγγέλησ 

Υυςικόσ 


