
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση 
οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και 
εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Κόνιτσας από Κόνιτσα προς Βουλγαρία και Ρουμανία και 
επιστροφή» 
Σχετ: 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/Β΄/13-2-2020) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις 
μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός 
της χώρας». 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε 
ισχύ, να καταθέσουν στο ΓΕ.Λ. Κόνιτσας σφραγισμένη προσφορά με την ένδειξη 
«Προσφορά μετακίνησης εκπαιδευτικής εκδρομής ΓΕ.Λ. Κόνιτσας σε Βουλγαρία και 
Ρουμανία» κατά το χρονικό διάστημα από 02/11/2022 μέχρι και 10/11/2022 και ώρα 
12:00. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμία προσφορά και για κανένα 
λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η συλλογή των προσφορών και η αποσφράγιση των 
φακέλων θα γίνει τη Πέμπτη 10/11/2022 στις 12:00. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από 
επιτροπή του σχολείου μας, όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Προορισμός: ΚΟΝΙΤΣΑ (αναχώρηση) - ΣΟΦΙΑ (1 διανυκτέρευση) – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (3 
διανυκτερεύσεις) – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (1 διανυκτέρευση) – ΚΟΝΙΤΣΑ (επιστροφή) 

2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 17 μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί 
3. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο (άδεια 7ετίας).  
4. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: Αναχώρηση: 14/12/2022 Επιστροφή: 19/12/22 
5. Διανυκτερεύσεις: Πέντε (5) 
6. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 3 αστέρων/4 αστέρων με ημιδιατροφή εντός 

του κέντρου με τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 
συνοδούς καθηγητές.  

7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
8. Αν το λεωφορείο κινείται πέρα από τα χρονικά όρια που προβλέπει η Νομοθεσία 

απαιτείται η ύπαρξη επιπλέον οδηγού. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

-------- 
Ταχ. Δ/νση: Κ. ΡΟΥΣΗ 8  
Τ.Κ. – Πόλη:  44100 ΚΟΝΙΤΣΑ 
Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Τηλέφωνο: 2655022821 
Email: mail@lyk-konits.ioa.sch.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
Ανακοινοποίηση στο ορθό  
ως  προς τον αριθμό των 

συμμετεχόντων 
στις 03-11-2022 

 

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

ΚΟΙΝ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ            
ΓΡΑΦΕΙΑ   

Κόνιτσα 02-11-2022 
Αριθμ. Πρωτ.: 484  



9. Προσχέδιο προγράμματος 
1η μέρα: Κόνιτσα- Σόφια (διανυκτέρευση) 
2η μέρα: Σόφια-Βουκουρέστι (διανυκτέρευση) 
3η μέρα: Βουκουρέστι  (διανυκτέρευση) 
4η μέρα: Σινάια-Μπραν-Μπρασόβ-Βουκουρέστι (διανυκτέρευση) 
5η μέρα: Βουκουρέστι-Φιλιππούπολη (διανυκτέρευση) 
6η μέρα: Φιλιππούπολη-Κόνιτσα 

Ζητείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού (να συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι) 
και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Παρακαλούμε να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν 
διαφοροποιήσεις στην τιμή σε σχέση με τον ακριβή αριθμό των μαθητών, καθώς και όλες 
οι πάγιες επιβαρύνσεις. 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το 

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

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

 Ζητείται η πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας. 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που 
πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 Να αναφέρονται οπωσδήποτε στην προσφορά το όνομα, η κατηγορία του 
ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία του. 

 Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι των πόλεων.  
 Αν οι χιλιομετρικές αποστάσεις απαιτούν δεύτερο οδηγό, η ύπαρξή του να 

αναφέρεται ρητά στην προσφορά.  
 Η φιλοξενία στο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει καθημερινή ημιδιατροφή (πρωινό και 

ένα γεύμα). 
 Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για όλες τις μετακινήσεις, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
 Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται 

να αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.  
 Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση, εφόσον 

δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών. 
 Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, θα συνεκτιμήσει την ποιότητα και το 

εύρος των προσφερόμενων παροχών. 
 Το ποσοστό παρακράτησης του ποσού είναι 15% και θα αποδοθεί στο γραφείο 

μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. 

 

 

 
 

 

Η Διευθύντρια 

 
 

Γιαννίτση Ειρήνη 
ΠΕ06, M.Ed.   
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