
Το Πρότυπο ΓΕΛ της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 

τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την τετραήμερη εκδρομή της Β΄ τάξης του σχολείου για τα  

Ιωάννινα κατά το διάστημα 5 έως 8-4-2023. Για τον λόγο αυτό  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τα ενδιαφερόμενα γραφεία γενικού τουρισμού, να καταθέσουν εγγράφως ή να αποστείλουν 

ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο (όχι με e-mail ή fax), προσφορές εκδρομής στο γραφείο του 

Διευθυντή του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Ο προβλεπόμενος αριθμός των συμμετεχόντων είναι περίπου 95 μαθητές/μαθήτριες και 5 

συνοδοί καθηγητές. 

Τα τουριστικά γραφεία θα λάβουν υπόψη τους για την προσφορά τους τα παρακάτω:  

1. Η αναχώρηση θα γίνει από το σχολείο που βρίσκεται στην οδό Σωτήρος Διός 17 στο κέντρο 

του Πειραιά. Τα λεωφορεία σταθμεύουν για την επιβίβαση των μαθητών/-τριών και εκπ/κών 

επί της Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της Σωτήρος Διός ή μπροστά από το Δημοτικό 

Θέατρο. Η επιστροφή θα γίνει στο ίδιο σημείο. 

2. Ενδεικτική ώρα αναχώρησης την Τετάρτη 5/4/23 στις 8 π.μ. και επιστροφής το Σάββατο 

8/4/23 στις 8 μ.μ. 

3. Θα εξασφαλίζεται διαμονή σε ξενοδοχείο κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων (επίσημη 

κατηγοριοποίηση του ΕΟΤ) εντός της πόλης των Ιωαννίνων ή κοντά σε αυτήν, με πρωινό και 

δείπνο εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος (ημιδιατροφή-μπουφέ) και πλήρη 

κλιματισμό (ψύξη και θέρμανση εξωτερικών χώρων και δωματίων). H κάθε προσφορά θα 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τα στοιχεία του ξενοδοχείου, καθώς και επιβεβαίωση της 

σχετικής κράτησης. Όλα τα δωμάτια να είναι συγκεντρωμένα στο ίδιο κτίριο. Θα 

προβλέπονται τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές/-τριες και μονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές.   

4. Για τις μετακινήσεις θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα λεωφορεία με πρόσφατο έλεγχο ΚΤΕΟ. 

Θα τα οδηγούν έμπειροι οδηγοί και θα είναι τα λεωφορεία στην αποκλειστική διάθεση του 

σχολείου για την υλοποίηση του προγράμματος και τις βραδινές εξόδους, όπως επίσης και 

για κάθε πιθανή μετακίνηση που θα προκύψει εκτάκτως εξαιτίας αναγκαίων αλλαγών στο 

πρόγραμμα.  

5. Οι ξεναγήσεις θέλουμε να περιλαμβάνουν το Κάστρο Ιωαννίνων (διατηρημένα κτίρια του 

Κάστρου, Βυζαντινό Μουσείο,  Μουσείο Αργυροτεχνίας), την παραλίμνια πόλη (με έμφαση 

τα Ταμπάκικα), το σπήλαιο Περάματος ή το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων (δυνατότητα 

επιλογής των μαθητών), το Νησί της λίμνης Παμβώτιδας (Μονή Αγ. Παντελεήμονος – 

Μουσείο Αλή Πασά, Μονή Αγ. Νικολάου Φιλανθρωπινών). Επίσης, θέλουμε στο πρόγραμμα 

να προβλέπεται μονοήμερη εκδρομή στο Μέτσοβο.   

6. Υπεύθυνος του πρακτορείου να συμμετέχει στην εκδρομή. 

7. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

8. Πρόσθετη ασφάλιση μαθητών/-τριών και συνοδών, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας. 

9. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του γραφείου, που να βρίσκονται σε ισχύ. 

10. Ειδικό σήμα λειτουργίας πρακτορείου, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 



11. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Διοργανωτή. 

12. Δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας της εκδρομής σε περίπτωση έκτακτων καιρικών ή άλλων 

συνθηκών.  

13. Τελική συνολική τιμή και επιβάρυνση ανά μαθητή /-τρια (συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. Σημειωτέον, επιθυμούμε την επιστροφή χρημάτων σε μαθητή/-τρια σε περίπτωση 

που για αποδεδειγμένους λόγους, που αποδεικνύονται εγγράφως από καθ’ ύλην αρμόδιους 

φορείς, ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ή λόγω Covid-19, ματαιωθεί η συμμετοχή 

του/της. 

14. Η προκαταβολή θα δοθεί μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση. 

15. Θα γίνει παρακράτηση του 30% του συνολικού ποσού, ως εγγύηση, το οποίο θα αποδοθεί 

μετά το πέρας της εκδρομής, εφόσον δεν υπάρχουν απαιτήσεις από αντισυμβατική 

συμπεριφορά. 

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστή μορφή με φωτοαντίγραφα:  

α. της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

β. του ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ 

γ. της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος  

Επίσης : 

δ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του τουριστικού γραφείου στην οποία να 

αναφέρεται ότι : 

o τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις μετακινήσεις των μαθητών 

βρίσκονται σε άριστη κατάσταση  

o διαθέτουν πιστοποιητικό πρόσφατου ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. 

o θα έχουν ελεγχθεί οχήματα και οδηγοί από τμήμα της Τροχαίας πριν την 

προβλεπόμενη αναχώρηση. 

 

Οι προσφορές που δεν έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποκλειστούν. Οι 

προσφορές θα ανοιχτούν, όπως προβλέπει ο νόμος, ενώπιον επιτροπής καθηγητών, 

αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Θα πρέπει να 

αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής. Η επιτροπή, πέραν της τιμής, θα 

συνεκτιμήσει την ποιότητα των προσφερόμενων παροχών, την παρεχόμενη ασφάλεια καθώς 

και τις εγγυήσεις για όσα επικαλείται κάθε πρακτορείο και δεν υποχρεούται να επιλέξει 

εκείνο που μειοδοτεί.   

 

         Ο Διευθυντής 

 

 

Χαράλαμπος Μηνάογλου 

 


