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       Ιωάννινα, 03-03-2020 
        Αρ. Πρωτ.: Φ23/84 
 
 
        ΠΡΟΣ: 

1. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Ιωαννίνων (για ανάρτηση στην                                                                                                                                                  
ιστοσελίδα της) 

 
ΚΟΙΝ:  
1.     Τουριστικά – Ταξιδιωτικά                                                                          
Γραφεία (μέσω της ιστοσελίδας της                                                                                                                                                                                                                                     
Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων) 

 
 

 
                                                                              
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής 

προσφοράς σχετικά με μετακίνηση μαθητών/τριών –συνοδών από Ιωάννινα στην Σπάρτη -

Μονεμβασιά - Μυστρά - Γύθειο και επιστροφή» 

Σχετ:  1. Την υπ’ αριθμόν 20833/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456 τευχ. Β΄ 13-02-2020) Υπουργική Απόφαση 

του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών δημοσίων 

και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 

 

Το 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Σπάρτη-

Μονεμβασιά-Μυστρά-Γύθειο σ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης «Το κάστρο των Ιωαννίνων: Μαρτυρία μιας άλλης εποχής, θρύλοι, μύθοι και 

παραδόσεις»., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 18, 19 και 20 

Μαρτίου 2020. 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών: 44 

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 5 

Ώρα αναχώρησης από το σχολείο: 07:00 της  18-03-2020. 

Ώρα επιστροφής στο σχολείο: 22:00 της 20-03-2020. 

Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 

ποιοτικά και οικονομικά  κριτήρια. 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε 

ισχύ να καταθέσουν προσφορά. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στον διευθυντή του 

http://1gym-ioann.ioa.sch.gr/
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σχολείου, στο 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων (Ζωσιμάδων 1, Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα) από την Τρίτη 04-03-

2020 μέχρι την Δευτέρα 09-03-2020 και ώρα 12:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη:  

«Προσφορά για μετακίνηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου Γυμνασίου 

Ιωαννίνων στη Σπάρτη - Μονεμβασιά - Μυστρά- Γύθειο» (κλειστή προσφορά) . 

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας καμία προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα 

γίνεται αποδεκτή. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει Δευτέρα 09-03-2020 και ώρα 12:30.  

Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το 

Τουριστικό – Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται ρητά τα παρακάτω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις: 

1. Προορισμός: Ακροκόρινθος - Σπάρτη - Μονεμβασιά - Μυστράς- Γύθειο. 

2. Αριθμός συμμετεχόντων : 44 μαθητές, 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί 

3. Μεταφορικό μέσο: λεωφορείο. Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεση των 

συμμετεχόντων για όλες τις μετακινήσεις. 

4. Χρονική διάρκεια μετακίνησης : 07:00 της  18-03-2020 μέχρι 22:00 της 20-03-2020. 

5. Κατηγορία καταλύματος: τριών αστέρων ή ανώτερο. 

6. Για τους μαθητές τα δωμάτια να είναι τρίκλινα και τετράκλινα και για τους συνοδούς 

μονόκλινα. 

7. Λοιπές υπηρεσίες: επίσκεψη στον Ακροκόρινθο, Σπάρτη, Γύθειο, Μονεμβασιά, 

Μυστράς, Σπήλαια Δυρού, Αρεόπολη, Οίτυλο, Νεάπολη, Σπήλαιο Καστανέας. 

8. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

   

Ζητείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η συνολική επιβάρυνση ανά μαθητή 

 

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας και τα εξής: 

• Ζητείται η  πρόσθετη  ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας. 

• Οι μετακινήσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που 

πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών/εκπαιδευτικών, βάσει 

της κείμενης νομοθεσίας. 

• Να αναφέρεται  οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του 

ξενοδοχείου, η ακριβής τοποθεσία και η ευκολία πρόσβασης σε μέσα μαζικής 

μεταφοράς (μετρό, τραμ κ.λπ.). 



• Η φιλοξενία στο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει καθημερινά πρωινό . 

• Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται 

να αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 

Τα λεωφορεία να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική νομοθεσία 

προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλόλητας των οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, 

ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και τις προϋποθέσεις 

ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κ.λπ.). 

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

το νόμο. 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση εφόσον δε 

συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών ή σε περίπτωση ανυπέρβλητου 

κωλύματος. 

 
                                                          Ο Διευθυντής 

 
 
 
 

                                                          Γεώργιος Πλεύρης 


		2020-03-04T13:39:40+0200
	PLEVRIS GEORGIOS




