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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

18ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 Ιωάννινα, 21 Σεπτεμβρίου 2017 
Αριθ. Πρωτ.: 160 

 

Ταχ. Δ/νση: 
Ταχ. Κωδ.: 

Πληροφορίες: 
Τηλ.: 
Fax: 

email: 

Δημ. Πατατούκου 11 
453 33 
Μπόνια Αικατερίνη 
26510 38844 
26510 25088 
mail@18dim-ioann.ioa.sch.gr 

ΠΡΟΣ: Τουριστικά – Ταξιδιωτικά 
Γραφεία (μέσω της ιστοσελίδας 
του Σχολείου και της Δ/νσης Π.Ε. 

Ιωαννίνων) 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής 

προσφοράς σχετικά με μετακίνηση – διανυκτέρευση μαθητών/τριών – συνοδών από το 18ο 

Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή». 

 

Το 18ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων διοργανώνει διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των 

Ελλήνων (Αθήνα) από 19/10/17 έως 20/10/17. 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών: 50 

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 4 

Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο: 19/10/17, 07.30' π.μ. 

Ώρα επιστροφής στο σχολείο: 20/10/17, 22.00' μ.μ. 

Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* σε κεντρική περιοχή (πλην Ομόνοιας) – με διανυκτέρευση των 

μαθητών σε τρίκλινα δωμάτια. Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης – διανυκτέρευσης προβαίνουμε 

σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να 

καταθέσουν προσφορά. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στη Διευθύντρια του Σχολείου, στο 18ο 

Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στην παραπάνω δ/νση από 21/9/2017 μέχρι και την 04/10/2017 και ώρα 

12.30' μ.μ. μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: «Προσφορά για μετακίνηση - διανυκτέρευση 

εκπαιδευτικής εκδρομής 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων» (κλειστή 
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προσφορά). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας καμία προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται 

αποδεκτή. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 04/10/2017 στις 13.30' μ.μ. 

Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό – 

Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Να περιλαμβάνουν 

και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις: 

Τα λεωφορεία να διαθέτουν, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα δυο οδηγούς, καθώς κα όλες 

τις προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας των 

οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) 

καθώς και τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς 

κ.λπ.). 

Ζητείται το συνολικό κόστος ανά μαθητή. 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου μας όπως προβλέπεται από το νόμο. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση εφόσον δε 

συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών. 

Το Πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Πέμπτη 19/10/2017 

• 7:30' Αναχώρηση από το 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων προς Αθήνα, με 2 ενδιάμεσες στάσεις για 
ξεκούραση και φαγητό. 

• 16:00' Επίσκεψη στην Ακρόπολη 

• 17:30' Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης 

• 20:00' Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων 

Παρασκευή 20/10/2017 

• 09:00' Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

• 11:30' Επίσκεψη στο Πλανητάριο 

• 13:00' Επίσκεψη στο Θωρηκτό Αβέρωφ 

• Επιστροφή στα Ιωάννινα, άφιξη στο 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων στις 21:00' 

Η Διευθύντρια 

 

Μπόνια Αικατερίνη 


