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Προς
την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης
Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Κοιν. Τουριστικά – Ταξιδιωτικά   Γραφεία
(μέσω της ιστοσελίδας της  Δ/νσης
Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων)

ΘΕΜΑ: “Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση
ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση μαθητών/τριών και
συνοδών εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Κουτσελιού από Κουτσελιό προς
Θεσσαλονίκη και επιστροφή”

Σχετ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 20883 /ΓΔ4/2020, ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020 με θέμα
“Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”

Το Γυμνάσιο Κουτσελιού Ιωαννίνων διοργανώνει διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή από
18-05-2022 έως και 19-05-2022 στην Θεσσαλονίκη.
Αριθμός μαθητών/μαθητριών: 49
Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 4
Αναχώρηση από το σχολείο: Τετάρτη, 18-05-2022
Επιστροφή στο σχολείο: Πέμπτη, 19-05-2022
Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά
και οικονομικά κριτήρια.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να
καταθέσουν στο Διευθυντή του Γυμνασίου Κουτσελιού (Διεύθυνση: Κουτσελιό, Τ.Κ.45500,
τηλ.: (6946032924 και 2651055150), σφραγισμένη προσφορά, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και
την Τετάρτη, 4/5/2022 και ώρα 12:30, με την ένδειξη:
«Κλειστή προσφορά για την εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Κουτσελιού Ιωαννίνων
στη Θεσσαλονίκη».
Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, καμία προσφορά και για κανένα λόγο δεν
θα γίνει δεκτή.
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα, Τετάρτη, 4/5/2022 και ώρα 13:00.
Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται
τα παρακάτω στοιχεία:

1 ΣΧΟΛΕΙΟ Γυμνάσιο Κουτσελιού

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Κουτσελιό Ιωαννίνων - Θεσσαλονίκη -
Κουτσελιό Ιωαννίνων
1 Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη στις 18
Μαΐου 2022

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

46 - 50 Μαθητές
4 Συνοδοί Καθηγητές

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ξενοδοχείο 4**** Αστέρων μέσα στην πόλη
της Θεσσαλονίκης.
Μία διανυκτέρευση με πρωινό.
Τρίκλινα ή Τετράκλινα δωμάτια μαθητών.
Μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς.

5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

6 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

7 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΑΙ ( Να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι )

8 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑΙ

9 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τετάρτη, 4/5/2022 και ώρα 13:00

Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής
1η ημέρα: Αναχώρηση από το Κουτσελιό και άφιξη στην Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση
στη Βεργίνα.  Περιήγηση στο Ιστορικό Κέντρο. Δείπνο.
2η ημέρα: Πρωινό. Περιήγηση και ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη (Νόησις, Άγιος Δημήτριος -
Ροτόντα - Λευκός Πύργος) Επιστροφή στο Κουτσελιό.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο Γενικού
Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, και να
περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:
Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Οι
μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορείο, που
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Αν το λεωφορείο θα κινηθεί πέρα από τα χρονικά όρια που προβλέπει η Νομοθεσία να
υπάρχει επιπλέον οδηγός.
Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και
η ακριβής τοποθεσία.
Μονόκλινα δωμάτια για τους/τις εκπαιδευτικούς τρίκλινα ή τετράκλινα για τους/τις
μαθητές/μαθήτριες.



Η φιλοξενία στο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει πρωινό.
Από το ολικό ποσό που θα συμφωνηθεί, θα κρατηθεί από το 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 περιλαμβάνονται
στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών.
Επίσης 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 ( πχ απεργίες μεταφορικών
μέσων, θεομηνίες, κλείσιμο δρόμων κλπ.). Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής,
συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των
προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που
μειοδοτεί.

Ο Διευθυντής

Σπυρίδων Ζήνδρος
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