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ΚΟΙΝ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ – ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ 

                                ΓΡΑΦΕΙΑ 
 
 
 

 
Θζμα: « Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη οικονομικήσ προςφοράσ ςχετικά με 
μετάβαςη και επιςτροφή μαθητϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν του 3ου Γυμναςίου Ιωαννίνων από 
Ιωάννινα  προσ Ξάνθη-ΚΠΕ Βιςτωνίδασ». 
Σχετ: Υ.Α 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Βϋ/6-3-2017) με θζμα  «Εκδρομζσ-Μετακινήςεισ μαθητϊν 
Δημόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ χϊρασ» 
 

                           ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 

 Γραφεία Γενικοφ Τουριςμοφ με ειδικό ςήμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΤ ςε ιςχφ, να 
καταθζςουν ςτο γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γυμναςίου Ιωαννίνων, οδόσ Δημουλίτςα 
Πατατοφκου 2, ςφραγιςμζνη προςφορά ςε κλειςτό φάκελο με την ζνδειξη «Κλειςτή προςφορά για 
την εκπαιδευτική επίςκεψη του 3ου Γυμναςίου Ιωαννίνων για Ξάνθη-ΚΠΕ Βιςτωνίδασ» κατά το 
χρονικό διάςτημα από 07/02/2019 μζχρι 12/02/2019 και ϊρα 12:00. Μετά την παρζλευςη τησ 
ημερομηνίασ καμία προςφορά και για κανζνα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

     Για τη ςφνταξη τησ προςφοράσ αυτήσ ςασ ενημερϊνουμε ότι θα πρζπει να περιλαμβάνονται 
τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1) Προοριςμόσ: Ξάνθη-ΚΠΕ Βιςτωνίδασ 
2) Αριθμόσ ςυμμετεχόντων :   31 μαθητζσ/τριεσ,  3 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί. 
3) Μεταφορικό μζςο: Λεωφορείο. Τα λεωφορεία να είναι ςτη διάθεςη των ςυμμετεχόντων για 

όλεσ τισ μετακινήςεισ. Δυνατότητα φπαρξησ εφεδρικοφ οδηγοφ για τη διευκόλυνςη 
μετακινήςεων χωρίσ πρόβλημα ωραρίου οδηγϊν. 

4) Χρονική διάρκεια μετακίνηςησ :  Μία προςφορά από 13/03/2019 και ϊρα 07:30  μζχρι 
14/03/2019 και ϊρα 22:00  και δεφτερη προςφορά από 13/03/2019 και ϊρα 07:30  μζχρι 
15/03/2019 και ϊρα 22:00   

5) Κατηγορία καταλφματοσ: Σριϊν ή Σεςςάρων αςτζρων. 
6) Λοιπζσ υπηρεςίεσ: Επίςκεψη χϊρων (Ξάνθη-ΚΠΕ Βιςτωνίδασ). 
7) Υποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή, ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία. 

   
Ζητείται η τελική ςυνολική τιμή του ταξιδιοφ και η επιβάρυνςη ανά μαθητή/τρια. 
 



Οι προςφορζσ θα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφθυνη δήλωςη ότι το γραφείο Γενικοφ 
Τουριςμοφ διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ, και να περιλαμβάνουν 
τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πρόςθετη αςφάλιςη που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή αςθζνειασ. 

 Οι μετακινήςεισ των μαθητϊν-τριϊν και των εκπαιδευτικϊν να γίνονται με λεωφορεία που 
πληροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνηςησ βάςει τησ κείμενησ νομοθεςίασ. 

 Να αναφζρεται  οπωςδήποτε ςτην προςφορά το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και η 
ακριβήσ τοποθεςία. 

 Η φιλοξενία ςτο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει καθημερινά πρωινό και προςφορά για 
ημιδιατροφή. 

 Μονόκλινα-δίκλινα δωμάτια για τουσ/τισ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ, τρίκλινα/τετράκλινα για 
τουσ/τισ μαθητζσ/τριεσ. 

 Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεί, θα κρατηθεί από τον Διευθυντή του ςχολείου το 
10% και θα αποδοθεί μετά την επιςτροφή των μαθητϊν/τριϊν από την εκδρομή, υπό τον 
όρο ότι τηρήθηκαν εκ μζρουσ του τουριςτικοφ γραφείου όλεσ οι δεςμεφςεισ που 
περιλαμβάνονται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό. 

 Σε περίπτωςη αθζτηςησ των ανωτζρω προχποθζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να 
αποφαςίςει για τισ περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ. 

 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήςει τη μετακίνηςη εφόςον δεν 
ςυμπληρωθεί ο απαραίτητοσ αριθμόσ μαθητϊν/τριϊν ή ςε περίπτωςη ανυπζρβλητου 
κωλφματοσ ή λόγω καιρικϊν ςυνθηκϊν. 

 Η επιτροπή αξιολόγηςησ, πζραν τησ τιμήσ, ςυνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιςτία του 
ταξιδιωτικοφ γραφείου και το εφροσ των παρεχόμενων παροχϊν και δεν υποχρεοφται να 
επιλζξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

 Παρατίθεται παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα μετακινήςεων: 
Για προςφορά διημζρου: 

1η Μζρα Αναχϊρηςη από Ιωάννινα, ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, άφιξη ςτην Ξάνθη, 
φαγητό και περιήγηςη ςτην παλιά πόλη. 

2η Μζρα Αναχϊρηςη για ΚΠΕ Βιςτωνίδασ, διεξαγωγή προγράμματοσ του ΚΠΕ, και 
επιςτροφή ςτα Ιωάννινα με ενδιάμεςη ςτάςη ςτη Θεςςαλονίκη για 
φαγητό. 

 Για προςφορά τριημζρου: 

1η Μζρα Αναχϊρηςη από Ιωάννινα, ςτάςη ςτην Καβάλα για φαγητό, άφιξη ςτην 
Ξάνθη, φαγητό  και περιήγηςη. 

2η Μζρα Επίςκεψη ςτο ΚΠΕ Βιςτωνίδασ, διεξαγωγή προγράμματοσ του ΚΠΕ, 
βόλτα ςτη Λίμνη Βιςτωνίδα και ςτο χϊρο του Πόρτο Λάγοσ , επιςτροφή 
ςτην Ξάνθη, περιήγηςη ςτην παλιά πόλη και φαγητό. 

3η  Μζρα Αναχϊρηςη για Ιωάννινα  με επίςκεψη ςτην Αμφίπολη  και ςτάςη ςτη 
Θεςςαλονίκη για φαγητό. 

 
Παρατήρηςη: Λόγω του μικροφ αριθμοφ μαθητϊν παρακαλοφμε, εάν είναι δυνατό, η 
μετακίνηςη να γίνει με λεωφορείο μικρότερησ χωρητικότητασ. 
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