
                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Ιωϊννινα :  18-10-2019 

   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ                                 Αρ. Πρωτ. :   962 

ΠΕΡ/KH Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ 

           Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ  

               7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         
                Δωδώνησ 33 , 45221 , Ιωϊννινα                                                             
                Πληροφορύεσ:  Μιχαόλ Σςύγκασ                                                   ΠΡΟ: Δ/ΝΗ   Δ/ΘΜΙΑ   ΕΚΠ/Η    

                                                                                                                                                             ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

Σηλϋφωνο:  2651033644                                                                                          

              Fax:  2651033624                                                                               (για ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα) 

  
                                                                                               ΚΟΙΝ: Σουριςτικϊ - Σαξιδιωτικϊ Γ ραφεύα  

                                                                                                (μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ 
                                                                                                      Δ/νςησ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννύνων) 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηςη ςχολικήσ εκδρομήσ ςτο εξωτερικό» 
 ΦΕΣ.: Y.A. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β’/06-03-2017) 

 
          Προςκαλούμε τα Γραφεύα Γενικού Σουριςμού με ειδικό ςόμα και ϊδεια λειτουργύασ από τον   
    ΕΟΣ ςε ιςχύ, να καταθϋςουν ςτο γραφεύο του Δ/ντό  του 7ου  ΓΕ.Λ. Ιωαννύνων  ςφραγιςμϋνη     
   προςφορϊ κατϊ το χρονικό διϊςτημα από 18/10/2019  μϋχρι  23/10/2019  και ώρα 14:00.  
        Μετϊ την παρϋλευςη τησ ημερομηνύασ και ώρασ καμύα  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 7o ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΙΣΑΛΙΑ  
 ΙΨΑΝΝΙΝΑ-ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ-ΒΕΝΕΣΙΑ – 

ΜΙΛΑΝΟ (01)   - ΓΕΝΟΒΑ (01)- ΠΙΖΑ – ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ(02) 
ΑΝΚΟΝΑ - ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ- ΙΨΑΝΝΙΝΑ 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2019 - 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ 
55  ΜΑΘΗΣΕ 

4   ΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

4 
ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΟ/Α –  

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ - Σο λεωφορεύο να εύναι ςτη διϊθεςη των 

ςυμμετεχόντων για όλεσ τισ μετακινόςεισ. 

ΚΑΡΑΒΙ – Σετρϊκλινεσ εςωτερικϋσ καμπύνεσ - Μαθητϋσ 

Ατομικϋσ εςωτερικϋσ καμπύνεσ – Καθηγητϋσ 
 

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ 4 **** (Κεντρικϋσ Περιοχϋσ) 
  (01) Διανυκτϋρευςη  ςτο  ΜΙΛΑΝΟ 

με πρωινό και δεύπνο 
            Μύα  (01) Διανυκτϋρευςη   ςτη  ΓΕΝΟΒΑ 

με πρωινό και δεύπνο 
Δύο   (02) Διανυκτερεύςεισ  ςτη ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ  

με πρωινό και δεύπνο 

ΔΙΚΛΙΝΑ – ΣΡΙΚΛΙΝΑ ΔΨΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΨΝ 
 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΨΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΝΟΔΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

 



6 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (επύςκεψη ςε 

αξιοθϋατα - μουςεύα κτλ.) 
ΝΑΙ (αρχηγόσ/ξεναγόσ του  Γραφεύου –  

Ξεναγόςεισ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ εκδρομόσ) 

 
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 ςυμπεριλαμβϊνονται οι φόροι) 

10 ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑΙ 

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΝΑΙ 

12 
ΦΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ  

 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Από    :   18/10/2019  μϋχρι 23/10/2019 και ΨΡΑ 14:00 

 

υνοπτικό ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομήσ : 

 

1η ημέρα : άββατο: Αναχώρηςη 06:30 από Ιωϊννινα, ϊφιξη ςτην Ηγουμενύτςα , επιβύβαςη ςτο 

πλούο .  Διανυκτϋρευςη εν πλω. 

2η ημέρα : Κυριακή : Αποβύβαςη ςτο λιμϊνι τησ Βενετύασ. Ξενϊγηςη. Αναχώρηςη για Μιλϊνο. 

Περιόγηςη. Δεύπνο.  Διανυκτϋρευςη. 

3η ημέρα : Δευτέρα: Περιόγηςη – ξενϊγηςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα και ιςτορικϊ μνημεύα του 

Μιλϊνου.  Αναχώρηςη για την Γϋνοβα  .Ωφιξη ςτο ξενοδοχεύο. Περιόγηςη. Δεύπνο . Διανυκτϋρευςη. 

4η ημέρα : Σρίτη : Περιόγηςη – ξενϊγηςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα και ιςτορικϊ μνημεύα τησ 

Γϋνοβα. Αναχώρηςη για Πύζα. Περιόγηςη – ξενϊγηςη. Αναχώρηςη για Υλωρεντύα. Περιόγηςη. 

Δεύπνο. Διανυκτϋρευςη. 

5η ημέρα : Σετάρτη: Περιόγηςη – ξενϊγηςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα και ιςτορικϊ μνημεύα τησ 

Υλωρεντύασ. Δεύπνο-Διανυκτϋρευςη.  

 6η ημέρα :  Πέμπτη : Αναχώρηςη για Ανκόνα. Διανυκτϋρευςη εν πλω . 

7η ημέρα:   Παραςκευή :Αποβύβαςη ςτο λιμϊνι τησ Ηγουμενύτςασ , αναχώρηςη για Ιωϊννινα.  

 Ωφιξη 11:00. 

  

Ζητεύται η τελικό τιμό με ΥΠΑ και τελικό επιβϊρυνςη ανϊ μαθητό . Επύςησ πρϋπει να 

περιλαμβϊνονται ςτην τιμό οι φόροι πόλεων και οι ξεναγόςεισ . 
Οι μετακινόςεισ των μαθητών/εκπαιδευτικών να γύνονται με λεωφορεύα που πληρούν τισ 

προδιαγραφϋσ αςφαλούσ μετακύνηςησ των μαθητών/εκπαιδευτικών, βϊςει τησ κεύμενησ 
νομοθεςύασ. Αν το λεωφορεύο κινηθεύ εκτόσ των χρονικών ορύων που προβλϋπει η νομοθεςύα να 
υπϊρχει και επιπλϋον  οδηγόσ. 

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

ακριβόσ τοποθεςύα του και η ιςτοςελύδα του . 



Παρακαλούμε να αναφϋρεται ςτην προςφορϊ ο τύποσ πρωινού και δεύπνου. 

Ζητεύται η πρόςθετη προαιρετικό αςφϊλιςη που καλύπτει τα ϋξοδα ςε περύπτωςη 

ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ . 

Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεύ θα κρατηθεύ από τον 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 θα περιλαμβϊνονται ςτο 

ιδιωτικό ςυμφωνητικό . 

Σο ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα να μην πραγματοποιόςει ό να πραγματοποιόςει την 

εκδρομό ςτον ύδιο προοριςμό και με τουσ ύδιουσ όρουσ ςε ϊλλη ημερομηνύα , ςε περύπτωςη που δεν 

γύνει ςτισ προβλεπόμενεσ ημερομηνύεσ χωρύσ υπαιτιότητϊ του ( π.χ. απεργύεσ μεταφορικών μϋςων , 

καιρικϊ φαινόμενα,  κλπ.) . 

Οι προςφορϋσ θα αξιολογηθούν από επιτροπό του ςχολεύου μασ όπωσ προβλϋπεται από το 

νόμο. 

Η επιτροπό αξιολόγηςησ , πϋραν τησ τιμόσ, ςυνεκτιμϊ την ποιότητα και το εύροσ των 

προςφερόμενων παροχών. 

Σο ςχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα να μην πραγματοποιόςει την εκδρομό εφόςον δεν 

ςυμπληρωθεύ ο απαραύτητοσ αριθμόσ μαθητών/τριών ό ςε περύπτωςη ανυπϋρβλητου κωλύματοσ . 
 
 

 

 

                                                                                                                                          Ο  Διευθυντόσ 
                                                                                                                                 Ευϊγγελοσ . Κωςταδόμασ 
                                                                                                                                           Υυςικόσ, MSc 


