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Θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτοκής και 
οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών-τριών και 
εκπαιδευτικών του Γυμνασίου με  Λυκειακές Τάξεις Πραμάντων  στην Αλβανία» 
 

ΣΧΕΤ.:Υ.Α. Αριθμ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) 

ΚΥΑ.ΔΙα/Γ.Π.οικ.55254/2021(ΦΕΚ4577/Β/03-10-2021) 
ΚΥΑ.ΔΙα/Γ.Π.οικ.60400/2021(ΦΕΚ4187/Β/10-9-2021) 
ΚΥΑ.ΔΙα/Γ.Π.οικ.69136/2021(ΦΕΚ5138/Β/05-11-2021) 
 

Το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Πραμάντων Ιωαννίνων διοργανώνει διήμερη 
εκπαιδευτική εκδρομή  στην  Αλβανία.  
 

Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής θα είναι: 
 

Δευτέρα 12/12/2022  και Τρίτη  13/12/2022  

Προβλεπόμενος Αριθμός Μαθητών: 21 

Αριθμός Συνοδών Εκπαιδευτικών: 3 
 
Ώρα Αναχώρησης  :   08:00 π.μ. (Από Πράμαντα – Ιωαννίνων) 
Ώρα Επιστροφής    :   08:00 μ.μ. (Στα Πράμαντα –Ιωαννίνων) 
 

Για τη διενέργεια της μετακίνησης 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 στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Πραμάντων σφραγισμένη προσφορά   κατά το χρονικό 
διάστημα από Τρίτη 22-11-2022 μέχρι και Τρίτη 29-11-2022 και ώρα 12:30  μμ . Μετά την παρέλευση 
της ημερομηνίας καμία προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή.  
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει: 
1η ημέρα: Πράμαντα  - Ιωάννινα – Βουλιαράτες – Δερβιτσάνη - Αργυρόκαστρο – Άγιοι Σαράντα - 
διανυκτέρευση στους Αγίους Σαράντα 
2η ημέρα: Βουθρωτό – Ιωάννινα – Πράμαντα  



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

παρακάτω στοιχεία: 
1) Προορισμοί     

2) Προβλεπόμενος Αριθμός συμμετεχόντων : 21 μαθητές (11 αγόρια και 10 κορίτσια), 3 συνοδοί 
εκπαιδευτικοί  

3) Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο.  
4) Χρονική διάρκεια μετακίνησης : Όπως περιγράφεται παραπάνω. 

5) Κατηγορία καταλύματος: Τριών ή τεσσάρων αστέρων. 
6) Δωμάτια : Δύο (μονόκλινο και δίκλινο) για τους εκπαιδευτικούς και τρίκλινα για τους μαθητές. 
7) Στα ξενοδοχεία  να περιλαμβάνεται πρωινό μόνο. 
8) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία. 

   
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 29-11-2022 και ώρα 12:30μ.μ. στο γραφείο 

του Διευθυντή. 

 

 

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

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

( ενδεικτικά ) 

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

• Οι μετακινήσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών να γίνονται με μεταφορικά μέσα που πληρούν τις 

προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών/εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. 

• Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για όλες τις μετακινήσεις, σύμφωνα με 

τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

• Να αναφέρεται  οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου  η 
ακριβής τοποθεσία και η ιστοσελίδα του αν υπάρχει. 

• Η φιλοξενία στο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει  πρωϊνό. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, θα συνεκτιμήσει την ποιότητα και το   εύρος των 
προσφερόμενων παροχών. 

• 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, καταλληλότητα των οχημάτων,  επαγγελματική άδεια οδήγησης,ελαστικά 

σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λ.π)  καθώς και τις προϋποθέσεις  ασφαλείας για 
μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κ.λ.π.). 
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου μας, όπως προβλέπεται από το νόμο. 
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν συμπληρωθεί 

ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών ή εφόσον είναι μη οικονομικά συμφέρουσα .. 
 
 
 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                    

 
                                                                                                                

 Αιμίλιος Πατσιούρας                                                                                                                       

      Φιλόλογος                                                                                                                               
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