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       ΘΕΜΑ    «Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την τριήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή 
                         των μαθητών Γυμνασίου Ιάσμου στα Ιωάννινα» 
 

       Σχετ.: Αριθμ. 20883 /ΓΔ4/13-02-2020 (Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 

μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός 

της χώρας) & του  Άρθρο 2 Εκπαιδευτικές Εκδρομές.  

               Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι το  σχολείο μας (Ημερήσιο Γυμνάσιο 

Ιάσμου Ροδόπης) προτίθεται να πραγματοποιήσει  3 ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα στα 

πλαίσια των μετακινήσεων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από Πέμπτη 14-4-2021 έως και 

Σάββατο 16-4-2021, με συμμετοχή  37 μαθητών/τριών  και 3 καθηγητών (2 συνοδοί και ένας αρχηγός της 

εκδρομής ). 

                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο σχολείο μας μέχρι τις 04/04/2022 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ  τις προσφορές τους κλειστές. 

 

Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ίασμος – Ιωάννινα ( με επιστροφή)  

 

Β ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) 

                           37 Μαθητές 

                                  2 Συνοδοί  καθηγητές  

                                  1  Αρχηγός  καθηγητής     

Γ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ   ΜΕΣΟ Τουριστικό Λεωφορείο  

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 4* ή  5*(κατά προτίμηση) 

Ε ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
• Τo λεωφορείο θα προτιμούσαμε να είναι 

κλιματιζόμενo και να είναι στη διάθεση των 

μαθητών καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

• Το ξενοδοχείο να παρέχει ημιδιατροφή  

• Τα δωμάτια των μαθητών/τριών να είναι δίκλινα 

ή τρίκλινα και των συνοδών εκπαιδευτικών 

μονόκλινα. 

Σε όλα τ΄ ανωτέρω παρακαλώ να τηρούνται όλα 

τα υγειονομικά  μέτρα λόγω πανδημίας covid’19.        

ΣΤ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
• Ομαδική και ονομαστική (ατομική)  ασφάλιση 

των μαθητών και των συνοδών καθηγητών και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε έναν από 

τους προαναφερόμενους. 

• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 

• Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή 

• Ασφάλεια για κάθε περίπτωση ασθένειας ή 

ατυχήματος μαθητή ή συνοδού καθηγητή με 

μέριμνα του Γραφείου για περίπτωση άμεσης 



επιστροφή και κάλυψης των εξόδων . 

• Μαζί με την κλειστή προσφορά θα κατατεθεί και 

Υπεύθυνη Δήλωση  για ύπαρξη  Ειδικού 

Σήματος Λειτουργίας , το οποίο θα είναι σε 

ισχύ. 

• Μαζί με την κλειστή προσφορά θα αναγράφεται  

το συνολικό κόστος της εκδρομής και το κόστος 

για κάθε μαθητή με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

θα επιβαρυνθούν οι μαθητές για υπαιτιότητα 

του Γραφείου. 

 

Ζ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα 04/04/2022  ώρα 12.00μμ 

Η ΤΙΤΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΟΔΗΓΩΝ – ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

Αναφορά τίτλου γραφείου με τηλέφωνα και ΦΑΞ 

Καθώς και του συνοδού του γραφείου  και των οδηγών . 

 

 

Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου προσφοράς και η μη τήρηση των παραπάνω 

αποτελεί αιτία απόρριψης του υποψήφιου αναδόχου γραφείου. 

 
 

                                                                Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ΠΑΤΗΡΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ 


