
                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ιωάννινα :  19-02-2019 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                 Αρ. Πρωτ. :  87 

ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

           Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

               7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         
                Δωδώνης 33 , 45221 , Ιωάννινα                                                             

               Πληροφορίες:  Μ. ΚΑΣΣΑΓΙΑΝΝΗ                                                ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠ/ΣΗΣ    

                                                                                                                                                             ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Τηλέφωνο: 2651033644                                                                                          

              Fax: 2651033624                                                                                  (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

  
                                                                                               ΚΟΙΝ: Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γ ραφεία  

                                                                                                (μέσω της ιστοσελίδας της 
                                                                                                      Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων) 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό» 
 ΣΧΕΤ.: Y.A. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β’/06-03-2017) 

 
          Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον   
    ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντή  του 7ου  ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων  σφραγισμένη     
   προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 19/02/2019  μέχρι  22/02/2019  και ώρα 14:00.  
        Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμία  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 ΣΧΟΛΕΙΟ 7o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΡΟΑΤΙΑ(DUBROVNIK) 

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕΣΩ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-BUDVA(1) – 
-DUBROVNIK(3) - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1η ΠΡΟΣΦΟΡΑ :  55  ΜΑΘΗΤΕΣ – 5 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
1 - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

     2η ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 62 ΜΑΘΗΤΕΣ - 5 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
2- ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

4 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α –  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ/Α - Το λεωφορείο/α να είναι στη διάθεση των 

συμμετεχόντων για όλες τις μετακινήσεις. 

 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 **** – 3 *** 

  (01) Διανυκτέρευση  στην BUDVA (MONTENEGRO)  με 
πρωινό και δείπνο 

     ΤΡΕΙΣ  (03) Διανυκτερεύσεις   στο DUBROVNIK(CROATIA)  
με πρωινό και δείπνο 

ΔΙΚΛΙΝΑ – ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 



6 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (επίσκεψη σε 

αξιοθέατα - μουσεία κτλ.) 
ΝΑΙ (αρχηγός/ξεναγός του  Γραφείου –  

Ξεναγήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής) 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

7 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
ΝΑΙ 

8 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 

9 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
ΝΑΙ 

       (να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι) 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑΙ 

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 

12 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Από    :   19/02/2019  μέχρι 22/02/2019 και ΩΡΑ 14:00 

 

Συνοπτικό ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής : 

 

1η ημέρα : 13-03-2019: Τετάρτη 

                      Αναχώρηση από Ιωάννινα, μέσω Αλβανίας, άφιξη στην BUDVA(MONTENEGRO).  

                      Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα : 14-03-2019: Πέμπτη 

                       Ξενάγηση  Budva .  Αναχώρηση για Kotor .  Ξενάγηση .   Αναχώρηση για Dubrovnik.  

                       Άφιξη. Διανυκτέρευση.   

3η ημέρα : 15-03-2019: Παρασκευή 

                       Επίσκεψη -Συνάντηση με τον Δήμαρχο Dubrovnik.  

                       Επίσκεψη – Συνάντηση στο Gymnasia Dubrovnik. Περιήγηση – Ξενάγηση.  

                       Διανυκτέρευση . 

 4η ημέρα : 16-03-2019 : Σάββατο 

                         Περιήγηση – ξενάγηση σε σημαντικά αξιοθέατα και ιστορικά μνημεία της περιοχής του   

                         Dubrovnik.  Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα :  17-03-2019 : Κυριακή 

                       Αναχώρηση για Ιωάννινα.  

 

Ζητείται η τελική τιμή με ΦΠΑ και τελική επιβάρυνση ανά μαθητή . Επίσης πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην τιμή οι φόροι πόλεων και οι ξεναγήσεις . 
Οι μετακινήσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις 

προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών/εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. Αν το λεωφορείο κινηθεί εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία να 
υπάρχει και επιπλέον  οδηγός. 

 



Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά το όνομα , η κατηγορία του ξενοδοχείου , η 

ακριβής τοποθεσία του και η ιστοσελίδα του , εφόσον υπάρχει . 

Παρακαλούμε να αναφέρεται στην προσφορά ο τύπος πρωινού και δείπνου. 

Ζητείται η πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας . 

Από το ολικό ποσό που θα συμφωνηθεί θα κρατηθεί από τον Διευθυντή  του σχολείου το 

15% 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 θα περιλαμβάνονται στο 

ιδιωτικό συμφωνητικό . 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει ή να πραγματοποιήσει την 

εκδρομή στον ίδιο προορισμό και με τους ίδιους όρους σε άλλη ημερομηνία , σε περίπτωση που δεν 

γίνει στις προβλεπόμενες ημερομηνίες χωρίς υπαιτιότητά του ( π.χ. απεργίες μεταφορικών μέσων , 

καιρικά φαινόμενα,  κλπ.) . 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου μας όπως προβλέπεται από το 

νόμο. 

Η επιτροπή αξιολόγησης , πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα και το εύρος των 

προσφερόμενων παροχών. 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή εφόσον δεν 

συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών ή σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος . 
 
 

 

 
                                                                                                                                           Ο  Διευθυντής 

 
                                                                                                                                 Ευάγγελος Σ. Κωσταδήμας 
                                                                                                                                            Φυσικός, MSc 
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