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ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Η Διεύθυνση του 2ου Ημερησίου Γενικού Λυκείου Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου
να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς
του, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύ-
τηκε στο ΦΕΚ 456/ τεύχος Β΄/13-02-2020, με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών και θα
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. Τόπος προορισμού: Ιωάννινα

2. Χρόνος πραγματοποίησης: Από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 10 Δε-

κεμβρίου 2021.

3. Προβλεπόμενος  αριθμός  συμμετεχόντων: Πενήντα Οκτώ (58) μαθητές/τριες

και τέσσερεις (4) συνοδοί καθηγητές/τριες.

4. Μεταφορά με μισθωμένο λεωφορείο που θα πληροί όλες τις προβλεπόμενες από 

το Νόμο προδιαγραφές  για ασφαλή μετακίνηση καθώς και το ποσοστό πληρότη-

τας του 85% λόγω covid-19.

5. Κατηγορία καταλύματος, τουλάχιστον 4 αστέρων στα Ιωάννινα και σε απόσταση

το πολύ 5 χλμ από το κέντρο της πόλης, στο οποίο δεν θα διαμένει άλλο σχολείο.

Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε κατά βάση τρίκλινα δωμάτια και των συνο-

δών καθηγητών σε μονόκλινα. Το κατάλυμα να προσφέρει ημιδιατροφή (πρωινό

και δείπνο) εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ. Κατά προτίμηση όλα τα δωμάτια

να βρίσκονται στον ίδιο όροφο. Να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία ξενο-

δοχείου που θα προταθεί. Απαραιτήτως να επισυνάπτεται η επιβεβαίωση της δια-

θεσιμότητας- κράτησης από το προτεινόμενο ξενοδοχείο στο όνομα του σχολεί-

ου.



6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (Αστικής – επαγγελματικής Ευ-

θύνης)

7. Ιατροφαρμακευτική – ταξιδιωτική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας.

8. Ξενάγηση από ξεναγό στην πόλη των Ιωαννίνων με κάλυψη του τουριστικού 

γραφείου.

9. Η διαδρομή Σπάρτη-Τρίπολη στην αναχώρηση και Τρίπολη- Σπάρτη στην επι-

στροφή θα γίνει απαραίτητα από την νέα Εθνική οδό (μέσω Λεύκτρου).

10. Η προσφορά θα περιλαμβάνει και τους νόμιμους  φόρους.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του

ταξιδιού και η επιβάρυνση ανά μαθητή. 

Προσφορές οι όποιες θα φτάσουν στο σχολείο, μετά το πέρας της καθορισμένης ημε-
ρομηνίας και ώρας δε θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ  ή βεβαίωση συνδρομής των

νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.

Ως  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  κλειστών  προσφορών  ορίζουμε  την

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 11:30 π.μ. μόνο μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχεί-

ρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.


