
 
 
                
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                 Ίος, 28η Μαρτίου 2022 
         ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                         Αρ.Πρωτ.:269    
                           Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                               
       Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 
              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ  
Ταχ.Δ/νση         : Χώρα Ίου                                          
Ταχ.Κώδικας     : 84001, Ίος                      
Πληροφορίες    : Γαληνίκης Φώτιος                              
Τηλέφωνο         : 22860-91295                        
FAX                     : 22860-91295                                                                                   
E-mail                 : mail@dim-iou.kyk.sch.gr 
Ιστοσελίδα        : https://blogs.sch.gr/dimiou 
 
 

Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η 
                                                                                                                                                
Θέμα: “Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών 
από Τουριστικά Γραφεία / Ξενοδοχεία της Αθήνας για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής 
εκδρομής των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου Ίου στην Αθήνα” 
 
Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ίου, προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς τα Τουριστικά Γραφεία / Ξενοδοχεία της Αθήνας να καταθέσουν 
οικονομική προσφορά για τη διοργάνωση της 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής  των 
τάξεων/τμημάτων Ε΄, ΣΤ΄1, ΣΤ΄2 του Δημοτικού σχολείου της Ίου στην Αθήνα, έχοντας υπόψη 
την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄2888) με θέμα 
«Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών 
Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί ακτοπλοϊκώς με πλοίο, ημέρα αναχώρησης είναι η Τρίτη 
12η Απριλίου και επιστροφής η Παρασκευή 15η Απριλίου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων 
ανέρχεται στα  63 άτομα (30 μαθητές/τριες, 30 γονείς και 3 εκπαιδευτικοί). 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

• Τρίτη 12 Απριλίου 2022 
14:20  Αναχώρηση από το λιμάνι της Ίου για Αθήνα 
23:20 Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά 
00:00  Άφιξη στο ξενοδοχείο 
  
 
 
 
 

ΠΡΟΣ:  
Δ.Π.Ε Κυκλάδων 
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• Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 
10:00   Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 
11:00  Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 
13:00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
13:30 Μεσημεριανό γεύμα στο ξενοδοχείο 
16:30  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 
17:00  Επίσκεψη στο Πλανητάριο Ίδρυμα για παρακολούθηση των παρακάτω προβολών: 
18.00 “Οι δεινόσαυροι της Ανταρτικής”  
19.15  “Το κέντρο του κόσμου” 
20:45  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
  
 

•  Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 
10:00  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 
10:30 Ελεύθερη περιήγηση στην Πλάκα 
12:00  Άφιξη στην Ακρόπολη 
13:30 Γεύμα στο Κέντρο της Αθήνας 
16:00  Επιστροφή στο  ξενοδοχείο 
17:30  Αναχώρηση  από το ξενοδοχείο επίσκεψη στα Village Φαλήρου (για προβολή 

ταινίας) 
20:30  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
21:00  Βραδινό γεύμα στο ξενοδοχείο 
  
  

• Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 
 
07:25  Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά για Ίο 
16:30  Άφιξη στο λιμάνι της Ίου 
 
 
 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όσα αναφέρονται παρακάτω: 

• Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, δύο, τριών ή τεσσάρων αστέρων, με 
πρωινό και ημιδιατροφή. 

• Όνομα και κατηγορία καταλύματος και υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο 
διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και 
υγιεινής. 

• Δίκλινα δωμάτια, τρίκλινα δωμάτια ή/και τετράκλινα δωμάτια 
• Υποχρεωτική Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία. 
• Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή 

πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη μεταφορά των 
μαθητών/τριών και θα είναι στη διάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της εκδρομής. 

• Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων 
του συμβολαίου από τη μεριά του. Το ποσό καθορίζεται ως το τριπλάσιο του 
συμφωνηθέντος ποσού. 



• Βεβαίωση ότι σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το 
σχολείο. 

• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για 
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

• Την αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης και ότι αυτοί οι όροι θα δεσμεύουν το 
τουριστικό γραφείο / ξενοδοχείο και υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο 
ιδιωτικό συμφωνητικό. 

• Τη βεβαίωση ότι θα χορηγηθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα / 
κηδεμόνα, χωριστά, μετά το πέρας της εκδρομής. 

• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική τιμή (με ΦΠΑ) της επιβάρυνσης ανά 
μαθητή και συνοδό. 

• Τέλος, με την προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο / 
ξενοδοχείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα 
λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ανάρτηση της παρούσης προκήρυξης.  
Οι προσφορές κατατίθενται: α) κλειστές στο Δημοτικό Σχολείο Ίου  β) αποστέλλονται στο  
e-mail του σχολείου. 
 
 

  

Ο  Διευθυντής 

                                                                                             

                                                                                                                               

 Φώτιος  Γαληνίκης                                                                                                     
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