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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣτÝφανοò ΣυρμακÝσηò

Διευθ.: Γ. ΠαπανδρÝου 4-6

ΤηλÝφωνο: 265º 0-25054, 33238

FΑΧ:265º0- 25054

Email : 2qvmioan(@sch.qr

Τ.Κ,:454 44 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔHMOKPATIA

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ!ΦΕΡΕιΑΚΗΔ/ΝΣΗΠ&Δ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2ο ΓΥΜΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δι ΤΙΣΜΙΚΗΣ Ε

ιΩΑΝ Ν ι ΝΑ Ξ 4.. -Ι.L-2o22

Αρ. Πρωτ.:*Ι9.

ΠΡΟΣ: Διεýθυνση Δ/θμιαò Εκπ/σηò
Ιωαννßνων

ΚΟΙΝ: τογΡιΣτικΑ_τΑΞιΔιΩτικΑ
ΓΡΑΦΕιΑ

ΘÝμα: «Πρüσκληση εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò για κατÜθεση οικονομικÞò προσφορÜò
σΧετικÜ με τη μετÜβαση και επιστροφÞ μαθητþν μαθητριþν και εκπαιδευτικþγ του 2ου
Γυ μνασßου Ιωαννßνων απü Ι ωÜννινα προò Λßμνη Κερ κßνη-ΔρÜμα-Θεσσαλονßκη-|ωÜννινα».

Σχετ:Υ.Α 20883/Γ^4/12-02-2ο2ο (ΦΕΚ Τεýχοò Β'456113-ο2-2ο2ο Üρθρο 3 παρÜγραÞοò 2),
με θÝμα «ΕκδρομÝò-ΜετακινÞσειò μαθητþν Δημüσιων και Ιδιωτικþν σχολεßων
ΔευτεροβÜθμιαò Εκπαßδευσηò εντüò και εκτüò τηò χþραò».

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Γραφεßα γενικοý τουρισμοý με ειδικü σÞμα και ¶δεια λειτουργßαò απü τον Εοτ σε ισχý, γα
καταθÝσουν στο γραÞεßο του ΔιευθυντÞ του 2ου Γυμνασßου Ιωαννßνων, οδüò Γ.
ΠαπανδρÝουυ 4-6, σφραγισμÝνη προσÞορÜ σε κλειστü φÜκελο με την Ýνδειξη «ΚλειστÞ
ΠροσφορÜ για την εκπαιδευτικÞ επßσκεψη του 2ου Γυμνασßου Ιωαννßγωγ στηγ Λßμγη
Κερκßνη-ΔρÜμα-Θεσσαλονßκη-ΙωÜννινα κατÜ το χρονικü διÜστημα απü ο7Ιºº/2022 μÝχρι
ºL/1,1,/2ο22 και þρα 12:Ο0. ΜετÜ την παρÝλευση τηò ημερομηνßαò καμßα προσφορÜ και για
κανÝνα λüγο δεν θα γßνει αποδεκτÞ.

Η αποσφρÜγιση των προσÞορþν θα γßνει στιò 11Ι-11-2ο22 και þρα 12:00 ,



Για τη σýνταξη τηò προσÞορÜò αυτÞò σαò ενημερþνουμε üτι θα πρÝπει να
περ ιλαμβÜνονται τα παρακÜτω στο ιχε ßα:

1) Προορισμüò ΙωÜννινα- Λßμνη Κερκßνη-ΔρÜμα-Θεσσαλονßκη (2 διανυκτερεýσειò)
2) Αριθμüò συμμετεχüντων 31"μαθητÝò/τριεò και 3 συνοδοß εκπαιδευτικοß .

3) Μεταφορικü μÝσο: Λεωφορεßο. Τα λεωφορεßα να εßναι στην διÜθεση των

συμμετεχüντων για üλεò τιò μετακινÞσειò.
4) ΧρονικÞ διÜρκεια μετακßνησηò απü 05/º2/2Ο22 και þρα 7:00 μÝχρι 07/12 /2Ο22 και

¿ρα 22:00 μ.μ.
5) Κατηγορßα καταλýματοò ξενοδοχεßο τριþν αστÝρων Þ ανþτερο.
6) ΥποχρεωτικÞ ασÞÜλιση ευθýνηò διοργανωτÞò σýμφωνα με την κεßμενη νομοθεσßα.

Ζητεßται η τελικÞ τιμÞ με ΦΠΑ και επιβÜρυνση ανÜ μαθητÞ/τρια. Παρακαλοýμε να
αναφερθοýν τυχüν διαφοροποιÞσειò σε σχÝση με τον ακριβÞ αριθμü των

μαθητþν/τριων.

Οι προσφορÝò θα πρÝπει να συνοδεýονται απü υπεýθυνη δÞλωση το γραφεßο γενικοý
τουρισμοý διαθÝτει ειδικü σÞμα λειτουργßαò, το οποßο βρßσκεται σε ισχý, και να
παραλαμβÜνουν τα παρακÜτω στοιχεßα:

. Πρüσθετη ασÞÜλιση που καλýπτειτα Ýξοδα σε περßπτωση ατυχÞματοò ασθÝνειαò.
ο οι μετακινÞσειò των μαθητþν τριþν και τον εκπαιδευτικü να γßνοιιται με

λεωφορεßα (üχι διþροφα) που πληροýν τιò προδιαγραφÝò ασφαλοýò μετακßνησηò
βÜσει τηò κεßμενηò νομοθεσßαò. Τα λεωÞορεßα θα εßναι στη διÜθεση των

μαθητþν/τριων κατ εκπαιδευτικþν για üλεò τιò μετακινÞσειò τουò.
ο Αν το λεωφορεßο κινεßται πÝρα απü τα χρονικÜ üρια που προβλÝπει η νομοθεσßα

και απαιτεßται η ýπαρξη επιπλÝον οδηγοý ýπαρξη του να αναφÝρεται ρητÜ στην

προσφορÜ,
ο Να αναφÝρεται οπωσδÞποτε στην προσφορÜ το üνομα, η ιστοσελßδα, η κατηγορßα

του ξενοδοχεßου και ακριβÞò τοποθεσßα. 
:

ο Να αναφÝρεται σòην προσφορÜ ο τýποò του πρωινοý και πιθανüτητα βραδινοý το

πρþτο βρÜδυ.
ο Μονüκλινα για τουò/τιò συνοδοýò εκπαιδευτικοýò, τρßκλινα/τετρÜκλινα για

τουò/τιò μαθητÝò/τριεò .

ο Απü το ολικü ποσü που θα συμφωνηθεß, θα κρατηθεß απü τον διευθυντÞ του

σχολεßου το 15% για να αποδοθεß μετÜ την επιστροφÞ των μαθητþν/τριþν απü την
εκδρομÞ υπü τον üρο üτι τηρÞθηκαν εκ μÝρουò του τουριστικοý γραφεßου üλεò οι
δεσμεýσειò που περιλαμβÜνονται στο ιδιωτικü συμÞωνητικü.

ο Σε περßπτωση αθÝτησηò των ανωτÝρω προýποθÝσεων, το σχολεßο επιφυλÜσσεται
να αποφασßσει για τιò περαιτÝρω νüμιμεò ενÝργειεò.

r Το σχολεßο ρητÜ διατηρεß το δικαßωμα να μην πραγματοποιÞσει τη μετακßνηση
εφüσον δεν συμπληρωθεß ο απαραßτητοò αριθμüò μαθητþν/τριþν σε περßπτωση
ανυπÝρβλητου κωλýματοò λüγω καιρικþν συνθηκþν Þ απεργιþν Þ λüγω
κρουσμÜτων Covid-19.

Η επιτροπÞ αξιολüγησηò, πÝραν τηò τιμÞò, συνεκτιμÜ την ποιüτητα, την αξιοπιστßα του

ταξιδιωτικοý γραφεßου και το εýροò των παρεχüμενων παροχþν.

ο ΠαρατßθεταιπαρακÜτω ενδεικτικü πρüγραμμα μετακινÞσεων

1"η ημÝρα Επßσκεψη στη Λßμνη Κερκßνη και στο
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κÝντρο οικοτουρισμοý
επισ σεην Ονε

2η ημÝρα ΞενÜγηση στον Αρχαιολογικü Χþρο
Φιλßππων,
Θεσσαλονßκη: ΞενÜγηση στον Λευκü
Πýργο και ΠλανητÜριο ΝΟΕΣΙΣ.

3η ημÝρα Επßσκεψη στο Βυζαντινü Μουσεßο και
σòο ¶γιο ΔημÞτριο Ροτüντα. Αναχþρηση
για ΙωÜννινα,

d


