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ΘΔΜΑ:  « Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη ποιοηικής και οικονομικής προζθο-

ράς ζτεηικά με μεηακίνηζη –διανσκηέρεσζη μαθηηών/μαθηηριών – ζσνοδών από ηο 10
ο
 Γημοηικό 

τολείο Ιωαννίνων ζηη Βοσλή ηων Δλλήνων και επιζηροθή». 

 

  Τν 10
ν
 Γεκνηηθό Σρνιείν Ιωαλλίλωλ δηνξγαλώλεη ηξηήκεξε ( 2 δηαλπθηεξεύζεηο) εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

ζηε Βνπιή ηωλ Διιήλωλ (Αζήλα) από 3/11/2016 έωο θαη 5/11/2016. 

  Αριθμός μαθηηών και ζσνοδών γονέων: 140 

  Αριθμός ζσνοδών εκπαιδεσηικών: 6 

  Ηκεξνκελία θαη ώξα αλαρώξεζεο από ην ζρνιείν: 3/11/2016, ώξα 07:00΄π.κ. 

  Ηκεξνκελία θαη ώξα επηζηξνθήο ζην ζρνιείν: 5/11/2016, ώξα 22:00΄κ.κ. 

  Γηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν 4 * ζε θεληξηθή πεξηνρή (πιελ Οκνλνίαο) κε πξωηλό, ππνρξεωηηθή Αζθά-

ιεηα αζηηθήο - επαγγεικαηηθήο επζύλεο, όπωο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ απνδνρή από ην     πξα-

θηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπηωζε αζέηεζεο ηωλ όξωλ ηνπ ζπκβνιαίνπ από ηε κεξηά ηνπ θαη κε δηα-

λπθηέξεπζε ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ ζπλνδώλ ηνπο ζε δίθιηλα-ηξίθιηλα δωκάηηα. Γηα ηε δηελέξγεηα απηήο ηεο 

κεηαθίλεζεο – δηαλπθηέξεπζεο πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθό δηαγωληζκό κε πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηή-

ξηα. 

                                                               ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΔ 
Τνπξηζηηθά - Ταμηδηωηηθά Γξαθεία κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΤ ζε ηζρύ λα θαηαζέ-

ζνπλ πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ 

ζηελ παξαπάλω δηεύζπλζε από 13/10/2016 ως  20/10/2016 θαη ώξα 10:30΄ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε έλ-

δεημε: «Πξνζθνξά γηα κεηαθίλεζε-δηαλπθηέξεπζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο 10
νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Ιω-

αλλίλωλ ζηε Βνπιή ηωλ Διιήλωλ (θιεηζηή πξνζθνξά)». Μεηά ηην παρέλεσζη ηης ημερομηνίας καμία 

προζθορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 
    Η απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Πέμπηη  20/10/2016 ζηηο 11:30΄. Οη πξνζθνξέο ζα αμην-

ινγεζνύλ από επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο όπωο πξνβιέπεηαη από ην λόκν. Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο, πέξαλ 

ηεο ηηκήο, ζπλεθηηκά ηελ πνηόηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηαμηδηωηηθνύ γξαθείνπ θαη ην εύξνο ηωλ πξνζθε-

ξόκελωλ παξνρώλ θαη δελ ππνρξενύηαη λα επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί. 

  Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήιωζε όηη ην Τνπξηζηηθό-Ταμηδηωηηθό 

Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Να πεξηιακβάλνπλ θαη λα εμαζθα-

ιίδνπλ ξεηά ηα πην θάηω ραξαθηεξηζηηθά θαη απαηηήζεηο: 



  Τα ιεωθνξεία λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο 

(έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο ηωλ νρεκάηωλ, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, 

πιήξωο θιηκαηηδόκελα θιπ) θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο     

αζθαιείαο, έκπεηξνπο νδεγνύο θιπ). 

Γηα ηηο παξαπάλω ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) ηεο εθδξνκήο, αιιά θαη ε επη-

βάξπλζε αλά καζεηή - ζπλνδό γνλέα ρωξηζηά.  

Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κεηαθίλεζε εθόζνλ δε ζπκπιεξωζεί ν 

απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ. 

Σε πεξίπηωζε πνπ δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγω αλώηεξεο 

βίαο (απεξγίεο κεηαθνξηθώλ κέζωλ, ζενκελίεο, θιείζηκν δξόκωλ θιπ.), δελ ζα έρεη θακία επηβάξπλζε ην 

Σρνιείν. 

Τν Πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζα δηακνξθωζεί ωο εμήο: 

Πέκπηε 3/11/2016 

- 07:00ϋ  Αναχϊρηςη από το 10ο Δ.Σ. Ιωαννίνων προσ Αθήνα, με 2 ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για ξεκοφρα-

ςη και φαγητό. 

- 18:00ϋ ζωσ 20:00 Επίςκεψη ςτη Βουλή των Ελλήνων. 

Παξαζθεπή 4/11/2016 

 Επίςκεψη ςτο Μουςείο τησ Ακρόπολησ, ςτο λόφο τησ Ακρόπολησ, ςτο Εθνικό Ιςτορικό μουςείο 

ςτην Παλιά Βουλή, ςτην Εθνική Πινακοθήκη(Γουδή) και ςτο Πλανητάριο.  

Σάββαην 5/11/2016 

- 08:30΄Αλαρώξεζε από Αζήλα. 

- Επίςκεψη  ςτον αρχαιολογικό χϊρο και ςτο μουςείο Αρχαίασ Ολυμπίασ. 

- 22:00ϋΕπιςτροφή ςτα Ιωάννινα με δφο ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για ξεκοφραςη και φαγητό. 

 

                                                                                                                   Ο Γηεπζπληήο 

 Τ.Σ.Υ. 
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