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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
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«ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την 

τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας στα Ιωάννινα επειδή η 
πρώτη προκήρυξη της εκδρομής απέβη άκαρπη.» 

 
Α. Στοιχεία Εκδρομής  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 05-05-2022 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8:30.ΠΜ (από ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 07-05-2022 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 3.30ΜΜ (στο ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 11 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2 

Β. Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής Επισκέψεις: 

Αρχαία Δωδώνη, Νησάκι λίμνης Ιωαννίνων, Σπήλαιο Περάματος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Κάστρο Ιωαννίνων, Μουσείο Βρέλλη. 

Πέμπτη 5-5-22 

08.30   Αναχώρηση από Νυδρί 

10.30    Άφιξη στην αρχαία Δωδώνη 

12.30  Νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων 

15.00  Άφιξη στο ξενοδοχείο 

17.00  Περιήγηση στην πόλη των Ιωαννίνων 

22.00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 



Παρασκευή 6-5-22 

09.00  Επίσκεψη στο Μουσείο του Πανεπιστημίου Τυπογραφίας κ Τεχνολογίας 

γραφικών τεχνών 

11.00  Επίσκεψη στο Κάστρο των Ιωαννίνων 

(Βυζαντινό Μουσείο-Μουσείο Αργυροτεχνίας) 

15.00  Ελεύθερος χρόνος –φαγητό 

17.00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

19.00  Περιήγηση στην παλιά πόλη των Ιωαννίνων 

22.00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Σάββατο 7-5-22 

9.00 Επίσκεψη στο σπήλαιο Περάματος 

11.00 Επίσκεψη στο Μουσείο του Βρέλλη 

12.30 Αναχώρηση για  Νυδρί 

  

Γ. Απαιτήσεις Προσφοράς: 

Η προσφορά αφορά πλήρως την μετακίνηση προς και από τα Ιωάννινα και τις απαιτούμενες 

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής και θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 Στην προσφορά σας θα αναφέρεται η συνολική τιμή του ταξιδιού (Λεωφορείο, 

Ξενοδοχείο),καθώς και η τιμή ανά μαθητή (άρθρο 14 ).Όσον αφορά το ξενοδοχείο να 

γίνει προσφορά με δύο προτάσεις. Μια για ξενοδοχείο 4 αστέρων και μια ξεχωριστά 

για 3 αστέρων, να αναφέρεται το κατάλυμα επακριβώς, αν προσφέρει πρωινό , γεύμα 

η βραδινό και τα δωμάτια να είναι  ένα δίκλινο και τρία τρίκλινα  για τους μαθητές και 

μονόκλινα για τους συνοδούς εκπ/κούς . Η επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς θα 

καθορισθεί για τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά(δηλ. για την ίδια κατηγορία 

ξενοδοχείου). 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες , οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά σας 

και να περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος είναι οι εξής:  



 Η μετακίνηση μας θα γίνει με λεωφορείο, μικρό και ασφαλές και με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (βεβαίωση ΚΤΕΟ, ασφάλεια αστικής, επαγγελματικής ευθύνης 

κ.λ.π.) 

 Στην προσφορά σας θα αναγράφεται το έτος 1ης κυκλοφορίας, ο αριθμός 

κυκλοφορίας, ο αριθμός θέσεων του λεωφορείου.  

Επίσης για την ανάληψη της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης απαιτούνται και τα εξής:  

1. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα 

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης 

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.με αριθμ.129287/Γ2/10-11-2011. ΦΕΚ2769/02-12-2011/τ.β.)  

2. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, επίσης υπεύθυνη 

δήλωση σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα με ευθύνη του πρακτορείου να 

γίνει αντικατάσταση λεωφορείου ή οδηγού για την απρόσκοπτη συνέχιση της 

εκδρομής. 

3. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο 

στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής, επαγγελματικής ευθύνης.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την 

Τετάρτη 06/04/2022 και ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια ημέρα 

μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.  

                             

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 Ευρυδίκη Τούμπα 
Μαθηματικός ΠΕ03 

 

 
 


