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Ιωαννίνων 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ-ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ   (Μζςω τησ ιςτοςελίδασ τησ 

Δ/νςησ Β/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννίνων 

 
ΘΕΜΑ:  « Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη οικονομικήσ προςφοράσ 
ςχετικά με τη μετάβαςη και επιςτροφή Περιβαλλοντικήσ ομάδασ μαθητϊν/τριων και 
εκπαιδευτικϊν του Γυμναςίου Περάματοσ Ιωαννίνων από Πζραμα προσ ΚΠΕ  Ιθάκησ και 
επιςτροφή  (μζςω Αςτακοφ Αιτωλοακαρνανίασ) από 12/4/2019 ζωσ 14/4/2018»  
 
ΧΕΣ:  Τ.Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017) με κζμα: «Εκδρομζσ – Μετακινιςεισ 
μακθτϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ 
χϊρασ» 
 
   Σο Γυμνάςιο Περάματοσ Ιωαννίνων διοργανϊνει τριιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ  ςτο ΚΠΕ 

Ικάκθσ  ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ, από 12 Απριλίου ζωσ 14 

Απριλίου 2019. 

 
Αριθμόσ μαθητϊν/μαθητριϊν :   31 
Αριθμόσ ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν :  2 
Αναχϊρθςθ από το ςχολείο :  Παραςκευή  12-4-2019 
Επιςτροφι ςτο ςχολείο :  Κυριακή   14-4-2019 
 
    Για τθ διενζργεια αυτισ τθσ μετακίνθςθσ προβαίνουμε ςε μειοδοτικό διαγωνιςμό με ποιοτικά 
και οικονομικά κριτιρια. 
 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 

Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με ειδικό ςιμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ, να 

κατακζςουν ςτο γραφείο του Διευθυντή του Γυμναςίου Περάματοσ Ιωαννίνων οδόσ 25θσ Μαρτίου  4  - 
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Πζραμα, ςφραγιςμζνθ προςφορά ςε κλειςτό  φάκελο με τθν ζνδειξθ «Κλειςτή προςφορά για την 

εκπαιδευτική επίςκεψη του Γυμναςίου Περάματοσ ςτο ΚΠΕ Ιθάκησ» κατά το χρονικό διάςτθμα από 

22/02/2019 μζχρι 01/03/2019 και ϊρα 12:00.  

Μεηά ηην παρέλεσζη ηης ημερομηνίας καμία προζθορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι 

αποδεκηή.  

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σετάρτθ   14/04/2018 και ϊρα 13:30 

Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ αυτισ ςασ ενθμερϊνουμε ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται ρθτά τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά και απαιτιςεισ: 

1. Προοριςμόσ ΚΠΕ Ικάκθσ 

2. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : 31 μακθτζσ , 2 ςυνοδοί 

3. Μεταφορικό μζςο: Λεωφορείο. Σο λεωφορείο να είναι ςτθ διάκεςθ των ςυμμετεχόντων για 

όλεσ τισ μετακινιςεισ. 

4. Χρονικι διάρκεια μετακίνθςθσ: Από 12/04/2019 μζχρι 14/04/2019. 

5. Οι μαθητζσ για δφο(2) διανυκτερεφςεισ  θα φιλοξενηθοφν ςε εςτία του ΚΠΕ Ιθάκησ. 

6. Τποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

Ζηηείηαι η ηελική ζυνολική ηιμή ηου ηαξιδιού και η επιβάπυνζη ανά μαθηηή 

 

Παρακαλοφμε κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ να λάβετε υπόψθ ςασ τα εξισ: 

 Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ότι το γραφείο Σουριςτικό –

Σαξιδιωτικό Γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ και να 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πρόςθετη αςφάλιςθ που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

 Οι μετακινιςεισ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν να γίνονται με λεωφορείο που πλθροί  τισ 

προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ των ςυμμετεχόντων, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

   Σο λεωφορείο να διακζτει όλεσ από τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία 

προδιαγραφζσ (ζγγραφα καταλλθλότθτασ του οχιματοσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ με πλιρωσ 

κλιματιηόμενο κ.λ.π)κακϊσ και προχποκζςεισ αςφάλειασ και μετακίνθςθσ μακθτϊν/τριων (ηϊνεσ 

αςφαλείασ, ζμπειροσ οδθγόσ κ.λ.π). 

 Αν το λεωφορείο κινθκεί πζρα των χρονικϊν ορίων που προβλζπει θ νομοκεςία να υπάρχει επί 

πλζον οδθγόσ. 

 ε περίπτωςθ ακζτθςθσ των ανωτζρω προχποκζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να αποφαςίςει 

για τισ περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ. 

 Από το ολικό ποςό που κα ςυμφωνθκεί, κα κρατθκεί από το διευκυντι του ςχολείου το 15% και 

κα αποδοκεί μετά τθν επιςτροφι των μακθτϊν από τθν εκδρομι, υπό τον όρο ότι κα τθρθκοφν εκ 

μζρουσ του τουριςτικοφ γραφείου όλεσ οι δεςμεφςεισ ου περιλαμβάνονται ςτο ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό. 



 Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςει τθ μετακίνθςθ εφόςον δεν 

ςυμπλθρωκεί ο απαραίτθτοσ αρικμόσ μακθτϊν ι ςε περίπτωςθ ανυπζρβλθτου κωλφματοσ. 

 

  Η επιτροπι αξιολόγθςθσ πζραν τθσ τιμισ ςυνεκτιμά τθν ποιότθτα, τθν αξιοπιςτία του ταξιδιωτικοφ 

γραφείου και το εφροσ των παρεχόμενων παροχϊν και δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το 

πρακτορείο που μειοδοτεί. 

 

 υνοπτική περιγραφή τησ εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Παραςκευή 12/4/2019 

 7:30  π.μ. Αναχϊρθςθ από το χϊρο του Γυμναςίου  Περάματοσ Ιωαννίνων  και μετά 

από ενδιάμεςεσ ςτάςεισ άφιξθ ςτον Αςτακό Αιτωλοακαρνανίασ   και επιβίβαςθ ςτο 

πλοίο (12:00)  . Άφιξθ ςτθν Ικάκθ  και  τακτοποίθςθ ςτθ μακθτικι εςτία. 

 Απόγευμα: Επίςκεψθ ςτθ περιοχι  Φιλιατρό και αρακινικο. 

 Δείπνο 

άββατο  13/4/2019 

 Επίςκεψθ ςτθ Βόρειο Ικάκθ (Ιερά Μονι των Κακαρϊν, Ανωγι – Μενίρ, ταυρόσ-

αρχαιολογικό μουςείο, Κουρβοφλια ,παλάτι του Οδυςςζα, χολι Ομιρου, Κιόνι, 

Φρίκεσ, Αφάλεσ , Εξωγι. 

 Σο μεςθμζρι επιςτροφι ςτο ΚΠΕ Ικάκθσ. 

 Απόγευμα: Επίςκεψθ ςτο Περαχϊρι, Μαρακιά,  

 Δείπνο 

Κυριακή  14/4/2018). 

 Επίςκεψθ ςτθ ςπθλιά του Εφμαιου (το λεωφορείο για τθ διαδρομι ΚΠΕ-πιλαιο και 

αντίςτροφα του Εφμαιου καλυπτεται από το ΚΠΕ Ικάκθσ 

 12:00 : Περιιγθςθ ςτο Βακφ   

 Γεφμα 

 Αναχϊρθςθ από Ικάκθ ςτισ 15:15  για Πζραμα Ιωαννίνων 

 Άφιξθ ςτο Πζραμα ςτισ 21:00 

 

 

          Ο Διευκυντισ 

 

Κωνςταντίνοσ Σςοκάνθσ 


