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       ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και 

οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετακίνηση με διανυκτερεύσεις 

μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών από το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας 

σχολής Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) 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 Π ρ ό τ υ π ο  Γυμνάσιο Ζωσιμαίας σχολής Ιωαννίνων διοργανώνει τριήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) από 24/10/2022 έως και 

26/10/2022. 

Αριθμός μαθητών/τριών: 8 0 - 8 5  

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 5 

Αναχώρηση από το σχολείο: Δευτέρα, 24/10/2022 

Επιστροφή στο σχολείο: Τετάρτη, 26/10/2022 

Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης με διανυκτερεύσεις προβαίνουμε σε μειοδοτικό 

διαγωνισμό με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια. 

                                                     

                                            ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  

                                                                   . 

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να 

καταθέσουν στη Διευθύντρια του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας σχολής (Διεύθυνση: 

Δομπόλη 30, τ.κ.45332, τηλ. 2651043141 και 2651043274), σφραγισμένη προσφορά, σε 

                   Ιωάννινα 4/10/2022 

                   Αριθμ. πρωτ.: 350 

 

 

        

                         Προς 

τη Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Ιωαννίνων 

Κοιν.:Τουριστικά-Ταξιδιωτικά 

Γραφεια(μέσω της ιστοσελίδας της 

Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων) 
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κλειστό φάκελο, μέχρι και την Δευτέρα, 10/10/2022 και ώρα 12:30, με την ένδειξη: 

«Κλειστή προσφορά για την εκπαιδευτική εκδρομή του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας 

σχολής Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα)». 

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

θα γίνει δεκτή. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα, Δευτέρα, 10/10/2022 

και ώρα 13:00. 

 Στην προσφορά αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται       τα παρακάτω στοιχεία: 

    

1 ΣΧΟΛΕΙΟ Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας σχολής 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ιωάννινα-Αθήνα-Ιωάννινα 
2 διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα στις 24 και 25 
Οκτωβρίου 2022 
 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

80-85 μαθητές  
5 συνοδοί καθηγητές 

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ξενοδοχείο 3-4**** Αστέρων μέσα στην πόλη      
της Αθήνας 
Δύο(2) διανυκτερεύσεις με πρωινό. 
Τρίκλινα ή Τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές. 
 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 

Δευτέρα  10/10/2022 και ώρα 12.30 μ.μ. 

 Πρόγραμμα εκδρομής 

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου2022: 

7.30 π.μ.: :Αναχώρηση από τα Ιωάννινα από το χώρο του σχολείου 

15.00 μ.μ.: Άφιξη στην Αθήνα-Επίσκεψη στην Πινακοθήκη 

18.00 μ.μ.: Επιστροφή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

21.00 μ.μ.: Βραδινή έξοδος για φαγητό-Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 

8.00 π.μ:΄Εγερση, πρωινό στο ξενοδοχείο 

10.00 π.μ.: Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης 

11.30 π.μ.: Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης 
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13.00μ.μ.:Περίπατος στην Πλάκα-Γεύμα 

16.00 μ.μ.: Επίσκεψη στο ΄Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 

19.00 μ.μ. :Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

21.00 μ.μ.: Βραδινή έξοδος-Δείπνο-Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 

8.00 π.μ: ΄Εγερση, πρωινό στο ξενοδοχείο 

11.00 π.μ.: Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων 

13.00 μ.μ.: Επίσκεψη στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων 

14.00 μ.μ.:Aναχώρηση για Ιωάννινα 

20.00 μ.μ.: Άφιξη στα Ιωάννινα στο χώρο του σχολείου. 

 
   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. 

• Επιπλέον οδηγός για την περίπτωση που  το λεωφορείο  κινηθεί πέρα από τα χρονικά 

όρια που προβλέπει η Νομοθεσία . 

• Να αναφέρεται οπωσδήποτε το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία και η ακριβής 

τοποθεσία του. 

• 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 τη Δ/ντρια του σχολείου το 15%  

ποσό το οποίο  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 προσφερόμενων παροχών και δεν υποχρεούται να 

επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

  Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί σε επουσιώδη σημεία του για 

σοβαρούς λόγους  και εφόσον δεν επέρχεται δυσανάλογη επιβάρυνση των μερών σε σχέση με 

τα συμφωνηθέντα. 

                                                                                                      Η Δ/ντρια 

 

                                                                                               Καλλιόπη Σταύρου 
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