
   

  
   
 
              ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                            ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

   ΞΝΟΓΔΗΝ  ΞΑΗΓΔΗΑΠ,  ΔΟΔΛΑΠ 

                 ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ   

ΞΔΟ/ΘΖ Γ/ΛΠΖ Ξ/ΘΚΗΑΠ & Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ  

                         ΖΞΔΗΟΝ                     

ΓΗΔΘΛΠΖ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ Λ. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

 

         5ο ΓΚΛΑΠΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ                                    Ηυάννινα, 24/04/2018                                                                                                        

         Γ. Θνζκά 20,  45221  Ηωάλληλα   

   Πιεξνθνξίεο : Μαγεηξίαο  Μηραήι                                     Απ. Ξπυη.: Φ.23/123 

                         fax:  26510-38065 

              e-mail: mail@5gym-ioann.ioa.sch.gr      

            

                                

                                                                                       ΞΟΝΠ: 

 

                                                                  Γ/λζε Β/ζκηαο Δθ/ζεο Ηωαλλίλωλ 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      

 

                           Θοιν.:  Ροςπιζηικά – Ραξιδιυηικά Γπαθεία (μέζυ ηηρ               

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

                                                                                                                                                                                        

      

ΘΔΚΑ:  « Ξπόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιυηικών γπαθείυν για 

καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών 

και εκπαιδεςηικών ηος 5ος Γςμναζίος Ηυαννίνυν   ζηο Λαύπλιο» 

 

Πσεη: .Α. 33120/ΓΓ4(ΦΔΘ 681/06-03-2017) με θέμα « Δκδπομέρ – 

Κεηακινήζειρ μαθηηών Γημοζίυν και Ηδιυηικών ζσολείυν Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ » 

 

ΞΟΝΠΘΑΙΝΚΔ 

    Τα Τνπξηζηηθά – Ταμηδηωηηθά Γξαθεία κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΤ 

ζε ηζρύ λα θαηαζέζνπλ ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 5νπ Γπκλαζίνπ Ηωαλλίλωλ 

ζθξαγηζκέλε  πξνζθνξά θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 24/04/2018 κέρξη θαη 

30/04/2018 θαη ώξα 10.00 πμ . Κεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ και ηηρ 

καηαληκηικήρ ώπαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι 

αποδεκηή. 

     Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάηω ζηνηρεία :  

 

1         ΠΣΝΙΔΗΝ 

 

5Ν  ΓΚΛΑΠΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ  

2 ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ - ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ   Λαύπλιο: 07/05/2018 - 08/05/2018 

ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠΔΗΠ (1)   

 

3 ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ  

63  ΚΑΘΖΡΔΠ - 05 ΠΛΝΓΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 

 



4 ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΝ ΚΔΠΝ ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ 

Ρο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν 

ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 

Αν ηο λευθοπείο κινηθεί πέπαν από ηα 

σπονικά όπια πος πποβλέπει η Λομοθεζία 

απαιηείηαι η ύπαπξη επί πλέον οδηγού.    

 

5  ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΘΑΡΑΙΚΑΡΝΠ  4 Ή 3 ΑΠΡΔΟΥΛ  

MIA ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠH   

5 ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ 

ΔΘΛΖΠ ΓΗΝΟΓΑΛΥΡΖ  

           ΛΑΗ  

6     ΞΟΝΠΘΔΡΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ 

ΘΑΙΤΖΠ ΔΜΝΓΥΛ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ 

ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ  Ή ΑΠΘΔΛΔΗΑΠ 

           ΛΑΗ 

7 ΡΔΙΗΘΖ ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΝ ΡΑΜΗΓΗΝ  

           ΛΑΗ 

8 ΔΞΗΒΑΟΛΠΖ ΑΛΑ ΚΑΘΖΡΖ             ΛΑΗ  

9 ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ 

ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

30/04/2018 και ώπα 10.00 π.μ 

 

      Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν 

κε ηελ έλδεημε: « Πξνζθνξά γηα κεηαθίλεζε-δηαλπθηέξεπζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο 5νπ 

Γπκλαζίνπ Ηωαλλίλωλ ζηελ Αζήλα , (θιεηζηή πξνζθνξά) ζην 5ν Γπκλάζην  Ηωαλλίλωλ 

ζηελ παξαπάλω δηεύζπλζε κέρξη ηελ εκεξνκελία  θαη ηελ ώξα πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ 

παξαπάλω πίλαθα .  

Ζ απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Γεπηέξα     30/04/2018 ζηηο 10.00 π.μ 

      Σεκεηώλεηαη όηη : 

Εηηείηαι η ηελική ζςνολική ηιμή ηηρ εκδπομήρ καθώρ και η επιβάπςνζη ανά 

μαθηηή . Ξαπακαλούμε να αναθεπθούν αναλςηικά ηςσόν διαθοποποιήζειρ ζηην 

ηιμή ζε ζσέζη με ηον ακπιβή απιθμό ηυν μαθηηών . Πηην ηιμή να 

ζςμπεπιληθθούν όλερ οι πάγιερ επιβαπύνζειρ . 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήιωζε όηη ην Τνπξηζηηθό 

– Ταμηδηωηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Τα ιεωθνξεία λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία 

πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο ηωλ νρεκάηωλ, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, 

ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξωο θιηκαηηδόκελα θ.ι.π.) θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

αζθαιείαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνπο νδεγνύο θ.ι.π.).  

Τν μελνδνρείν πνπ ζα θαηαιύζνπλ νη καζεηέο λα είλαη 4 ή 3 αζηέξωλ ,  θαη ηα δυμάηια 

ηυν εκπαιδεςηικών να είναι 05 μονόκλινα. 

Εεηείηαη ε πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπηωζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο . 

Να αλαθέξεηαη νπωζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ην όλνκα , ε θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ , ε 

αθξηβήο ηνπνζεζία θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ εθόζνλ ππάξρεη . 

Αλ ην ιεωθνξείν θηλεζεί πέξαλ από ηα ρξνληθά όξηα πνπ πξνβιέπεη ε Ννκνζεζία 

απαηηείηαη ε ύπαξμε επί πιένλ νδεγνύ.    

Από ην νιηθό πνζό πνπ ζα ζπκθωλεζεί ζα θξαηεζεί από ηoλ δηεπζπληή  ηνπ ζρνιείνπ ην 

10% θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ηωλ καζεηώλ από ηελ εθδξνκή ππό ηνλ όξν όηη 



ηεξήζεθαλ εθ κέξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ όιεο νη δεζκεύζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό . 

Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ή λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

εθδξνκή ζηνλ ίδην πξννξηζκό θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ζε άιιε εκεξνκελία , ζε 

πεξίπηωζε πνπ δελ γίλεη ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ρωξίο ππαηηηόηεηά ηνπ ( πρ 

απεξγίεο κεηαθνξηθώλ κέζωλ , ζενκελίεο , θιείζηκν δξόκωλ θιπ.) . 

Ζ επηηξνπή αμηνιόγεζεο , πέξαλ ηεο ηηκήο, ζπλεθηηκά ηελ πνηόηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ηαμηδηωηηθνύ γξαθείνπ θαη ην εύξνο ηωλ πξνζθεξόκελωλ παξνρώλ θαη δελ ππνρξενύηαη 

λα επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί .   

Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ από επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο όπωο πξνβιέπεηαη από ην 

λόκν. 

Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή εθόζνλ δε 

ζπκπιεξωζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ ή ζε πεξίπηωζε αλππέξβιεηνπ 

θωιύκαηνο . 

 

 

 

 Ν  Γιεςθςνηήρ  

                                           

                                                                                       

                                                                                                   Καγειπίαρ  Κισαήλ      

 

             

 

            Ξποζσέδιο ηηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ζηο Λαύπλιο  

 

 

1η ημέπα 07 Καΐος 2018 

 

Ώξα 07.00 αλαρώξεζε από ην ρώξν ηνπ Σρνιείνπ  

Μπθήλεο - Ναύπιην- μελνδνρείν  

 

2η ημέπα 08 Καΐος 2018 

 

Ναύπιην- Δπίδαπξνο- Θόξηλζνο- Ηωάλληλα   

 


