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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηςη ςχολικήσ εκδρομήσ ςτο εξωτερικό: [ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ- 

ΜΠΑΡΙ –ΠΟΜΠΗΙΑ- ΡΩΜΗ(2) - ΙΕΝΑ  - ΥΛΩΡΕΝΣΙΑ (2) – ΑΝΚΟΝΑ - ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ] 

από 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018  έωσ 15  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018» 
ΦΕΣ.: Τ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011 (ΥΕΚ 2769/ τ. Β΄/02-12-2011)  

και Τ.Α.33120/ΓΔ4/6 Μαρτύου 2017 
 
Προςκαλούμε τα Γραφεύα Γενικού Σουριςμού με ειδικό ςόμα και ϊδεια λειτουργύασ από τον 

ΕΟΣ ςε ιςχύ, να καταθϋςουν ςτο γραφεύο του Δ/ντη του ΓΕ.Λ ΖΩΙΜΑΙΑ ΦΟΛΗ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ςφραγιςμϋνη προςφορϊ ζε κλειζηό θάκελο, κατϊ το χρονικό διϊςτημα από  6/11/2018 μϋχρι 
13/11/2018 και ώρα 11:00 πμ.  Μετϊ την παρϋλευςη τησ ημερομηνύασ και ώρασ καμιϊ προςφορϊ 
και για κανϋνα λόγο δε θα γύνεται αποδεκτό. 

Για τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ αυτόσ ςασ ενημερώνουμε ότι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται τα 
παρακϊτω ςτοιχεύα: 

1 ΦΟΛΕΙΟ 
 

ΓΕ.Λ ΖΩΣΘΜΑΘΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ 
 

2 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ  
 
 
 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ- ΜΠΑΡΙ –ΠΟΜΠΗΙΑ- 

ΡΩΜΗ(2) - ΙΕΝΑ  - ΥΛΩΡΕΝΣΙΑ (2) – ΑΝΚΟΝΑ - 
ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

 
9  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018  ΕΩ 

                               15  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018 
 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ 
66-68  ΜΑΘΗΣΕ 

5   ΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

4 
ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΟ/Α –  

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΛΕΩΥΟΡΕΙΟ - Σα λεωφορεύα να εύναι ςτη διϊθεςη των 

ςυμμετεχόντων για όλεσ τισ μετακινόςεισ. 

ΚΑΡΑΒΙ-Σετρϊκλινεσ εςωτερικϋσ καμπύνεσ (για τουσ 

μαθητϋσ) 

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ 4 ΑΣΕΡΨΝ 
Δύο (02) διανυκτερεύςεισ ςτη Ρώμη  με πρωινό και 
δεύπνο 
Δύο  (02) διανυκτρεύςεισ ςτην Υλωρεντία με πρωινό 
και δεύπνο 



6 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (επύςκεψη ςε αξιοθϋατα 

- μουςεύα κτλ.) 

ΝΑΙ {αρχηγόσ γραφεύου - ξεναγόςεισ ςτη Πομπηύα, Ρώμη, 

Βατικανό (Ωγιοσ Πϋτροσ), ιϋνα, Υλωρεντύα , Uffizi }.  

Με τοπικό ξεναγό όπου απαιτεύται (Πομπηύα, 

Υλωρεντύα-Uffizi ) 
 

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 όλοι  οι φόροι, τα ειςιτήρια 

ςε αρχαιολογικούσ χώρουσ και οι ξεναγήςεισ) 

10 ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑΙ 

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 
ΣΟΠΟΘΕΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑ  4* 
ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΨΝ ΠΟΛΕΨΝ 

12 
ΦΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ  

 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Από : 6/11/2018 μϋχρι 13/11/2018 και ΨΡΑ 11:00 πμ 

Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ πρϋπει να παραδοθούν ςε κλειςτό φϊκελο ςτο  ΓΕ.Λ. ΖΩΙΜΑΙΑ ΦΟΛΗ 

Ιωαννίνων  το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα που αναγρϊφεται ςτον παραπϊνω πύνακα. 

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 τα ειςιτήρια ςε αρχαιολογικούσ χώρουσ και οι 

ξεναγήςεισ. 

• Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεύ, θα κρατηθεύ από το διευθυντό του ςχολεύου το 10% και 

θα αποδοθεύ μετϊ την επιςτροφό των μαθητών από την εκδρομό, υπό τον όρο ότι τηρόθηκαν εκ 

μϋρουσ του τουριςτικού γραφεύου όλεσ οι δεςμεύςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο ιδιωτικό 

ςυμφωνητικό. 

• Οι μετακινόςεισ των μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών να γύνονται με λεωφορεύα (όχι 

διώροφα)  που πληρούν τισ προδιαγραφϋσ αςφαλούσ μετακύνηςησ βϊςει τησ κεύμενησ νομοθεςύασ.  

• 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. 

 Προδιαγραφϋσ: ΚΣΕΟ, ζώνεσ αςφαλεύασ, με κατϊλληλη ϊδεια παλαιότητασ για να μπορεύ να 

ειςϋρχεται το λεωφορεύο ςτο κϋντρο των πόλεων. 

• Να αναφϋρεται οπωςδόποτε ςτην προςφορϊ ςασ το όνομα, η κατηγορύα του ξενοδοχεύου και η 

ακριβόσ τοποθεςύα και η ιςτοςελύδα του. 

• Παρακαλούμε να αναφέρετε τον τύπο πρωινού και το μενού του δείπνου. 
• Σετρϊκλινεσ εςωτερικϋσ καμπύνεσ (για τουσ μαθητϋσ). ε περύπτωςη που ο αριθμόσ των μαθητών 

ό των μαθητριών δεν εύναι πολλαπλϊςιο του 4 τότε τυχόν επιπλϋον κρεβϊτι θα πρϋπει να 
παραμεύνει αδιϊθετο. 

• Μονόκλινα δωμϊτια για τουσ ςυνοδούσ καθηγητϋσ και δύκλινεσ  καμπύνεσ. 
• Παρακαλούμε να αναφϋρεται αν υπϊρχει η  δυνατότητα ϋκπτωςησ ςτην εςτύαςη  ςτο  πλούο.  

• Σο ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα να πραγματοποιόςει την εκδρομό ςτον ύδιο προοριςμό και με 

τουσ ύδιουσ όρουσ, ςε ϊλλη ημερομηνύα, ςε περύπτωςη που δεν γύνει τισ προβλεπόμενεσ ημερομηνύεσ 

χωρύσ υπαιτιότητϊ του (πχ απεργύεσ μεταφορικών μϋςων, θεομηνύεσ κλπ)   

 

• υνοπτικό πρόγραμμα εκδρομήσ: 
1η ημϋρα: 9-12-2018: Αναχώρηςη από Ιωϊννινα για Ηγουμενύτςα - Επιβύβαςη ςτο πλούο για   

Μπϊρι.  

2η ημϋρα: 10-12-2018: Αποβύβαςη ςτο Μπϊρι, αναχώρηςη για Ρώμη ( ενδιϊμεςη ςτϊςη  ςτην 



Πομπηύα, ξενϊγηςη  ςτον αρχαιολογικό χώρο).  Ωφιξη ςτη  Ρώμη.  Διανυκτϋρευςη.  

         3η ημϋρα:    11-12-2018: Ξενϊγηςη ςτη Ρώμη  ςτο ιςτορικό κϋντρο τησ πόλησ και ςτο Βατικανό (Ωγιοσ   

Πϋτροσ).  Διανυκτϋρευςη. 

         4η ημϋρα: 12-12-2018: Αναχώρηςη για Υλωρεντύα (ενδιϊμεςη ςτϊςη ςτη ιϋνα και ξενϊγηςη ιςτορικό   

κϋντρο τησ πόλησ). Ωφιξη ςτη Υλωρεντύα.  Διανυκτϋρευςη. 
         5η ημϋρα: 13-12-2018: Ξενϊγηςη ςτο ιςτορικό κϋντρο τησ Υλωρεντύασ και ςτο Uffizi. Διανυκτϋρευςη. 

        6η ημϋρα: 14-12-2018: Αναχώρηςη για Ανκόνα . Επιβύβαςη ςτο πλούο για Ηγουμενύτςα. 

         7η ημϋρα: 15-12-2018: Ωφιξη ςτην Ηγουμενύτςα και επιςτροφό ςτα Ιωϊννινα. 

 

•            Σο ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα να μην πραγματοποιόςει τη μετακύνηςη αν δεν ςυμπληρωθεύ ο 

απαιτούμενοσ αριθμόσ μαθητών . 
•             Η επιτροπό αξιολόγηςησ,  ςυνεκτιμϊ την ποιότητα, και το εύροσ των προςφερομϋνων παροχών 

και δεν υποχρεούται να επιλϋξει απαραύτητα το πρακτορεύο που μειοδοτεύ. 
•           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 
                                                                                                                           

Ο  Διευθυντόσ 
                                                                                                                       

Δημότριοσ   Αγγϋλησ 
Υυςικόσ 

http://blogs.sch.gr/lykzosim

