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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για πενθήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή 

των μαθητϊν τησ Γϋ τάξησ του ςχολείου μασ, ςε Ήπειρο – Ιωάννινα» 

  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

(Σφμφωνα με τθν Πράξθ 3/13-12-2019 του Διευκυντι και τθν ομόφωνθ απόφαςθ τθσ 

επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορών) 

 

Καλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν να εκδθλώςουν ενδιαφζρον ςχετικά με τθν 

εκπαιδευτικι εκδρομι – μετακίνθςθ του ςχολείου μασ, να υποβάλουν τισ κλειςτζσ 
προςφορζσ τουσ ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ περιγραφι. 

1. Προοριςμόσ: Κωάννινα – Θπειροσ. 

2 Χρονικό διάςτημα: Αναχϊρθςθ Δευτζρα 24-02-2020 ϊρα 7:00 π.μ. από το ςχολείο 

και επιςτροφι, Παραςκευή 28-02-2020 ϊρα 9:30 μ.μ. ςτο ςχολείο. 

3. Προβλεπόμενεσ υμμετοχζσ: Περίπου 51 μακθτζσ και 4 ςυνοδοί κακθγθτζσ. 

4. Μεταφορικό μζςο: Λεωφορείο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (θλικίασ ζωσ 10 ετϊν). Σα 
διόδια των αυτοκινθτόδρομων να περιλαμβάνονται ςτθν τιμι. Απαραίτθτθ θ 
παρουςία ςυνοδοφ από το ταξιδιωτικό γραφείο ς’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

5. Προδιαγραφζσ Διαμονήσ: Σζςςερισ (4) διανυκτερεφςεισ ςτα Κωάννινα, ςε 

ξενοδοχείο τεςςάρων αςτζρων με θμιδιατροφι, που να παρζχει αςφάλεια ςτουσ 
μακθτζσ και ςτουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ (να υπάρχει ζντυπο με αναλυτικι 
περιγραφι των ξενοδοχείων ςτθν προςφορά). Η διαμονι κα γίνει ςε δίκλινα κυρίωσ, 
και τρίκλινα δωμάτια (όχι με προςκικθ κλίνθσ ςε δίκλινο δωμάτιο) για τουσ μακθτζσ  
και μονόκλινα δωμάτια για τουσ ςυνοδοφσ. Σα δωμάτια να βρίςκονται 
ςυγκεντρωμζνα ςτθν ίδια πτζρυγα του ξενοδοχείου. Να υπάρχει εικοςιτετράωρθ 
υπθρεςία αςφάλειασ και παρουςία ιατροφ ςτο ξενοδοχείο. Να υπάρχει μεγάλθ 
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ποικιλία πρωινοφ και δείπνου ςε μπουφζ απεριόριςτθσ ποςότθτασ. Απαιτείται θ 

προςκόμιςθ γραπτήσ επιβεβαίωςησ για τη διαθεςιμότητα των δωματίων, 
ονομαςτικά για το ςχολείο μασ, από το ξενοδοχείο για τισ προαναφερκείςεσ θμζρεσ 
παραμονισ μασ ςτα Κωάννινα. 

6. Ενδεικτικό Πρόγραμμα: Κωάννινα: Περιθγιςεισ πόλθσ (με ξεναγό) Κάςτρο, Νθςάκι 

Παμβϊτιδασ, πιλαιο Περάματοσ, Μουςεία. Αρχαιολογικόσ χϊροσ - Μαντείο 
Δωδϊνθσ (με ξεναγό), Μουςείο Βρζλλθ. Επιςκζψεισ ςε Ζαγοροχϊρια και Μζτςοβο 
(με ξεναγό) ι ςε άλλουσ κοντινοφσ προοριςμοφσ. Επίςκεψθ των Μετεϊρων κατά τθν 
επιςτροφι (όλεσ οι ξεναγιςεισ κα γίνουν από τοπικοφσ ξεναγοφσ).  

7. Αςφαλιςτική κάλυψη: Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

8. Πρόςθετη Αςφάλεια ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ που να καλφπτει τα ζξοδα 

ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ και δυνατότθτα ζκτακτθσ επιςτροφισ ςτθν 
Ακινα, αν κρικεί απαραίτθτθ. 

9. Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελική ςυνολική τιμή (με ΦΠΑ) τθσ 

εκπαιδευτικισ εκδρομισ. 

10. Ζθτείται επίςθσ θ τελική τιμή ανά μαθητή, (με ΦΠΑ) με πρόβλεψθ ζκπτωςθσ για  
μακθτζσ μασ που αντιμετωπίηουν ζντονα οικονομικά προβλιματα. 

11. Καταληκτική ημερομηνία και ϊρα υποβολήσ προςφοράσ: Η προςφορά κατατίκεται 

κλειςτι ςτο ςχολείο μασ μζχρι τθν Πζμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, ϊρα 14.00. 

12. Ημερομηνία και ϊρα ανοίγματοσ προςφορϊν: Σθν επόμενθ θμζρα Παραςκευή, 20 

Δεκεμβρίου 2019 ϊρα 10:00. 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ πζραν τθσ τιμισ ςυνεκτιμά, τθν πλθρότθτα ωσ προσ τα 
ηθτοφμενα, το εφροσ και τθν ποιότθτα των προςφερόμενων παροχϊν. Επιςθμαίνουμε ότι το 
25% του ςυνολικοφ κόςτουσ κα καταβλθκεί μετά το πζρασ τθσ εκδρομισ ωσ εγγφθςθ, τθσ 
άρτιασ διεκπεραίωςθσ και τθσ τιρθςθσ επακριβϊσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ. 

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτο ςχολείο (Κάλβου 103, 14231 Ν. Ιωνία) ςε κλειςτό 
φάκελο, με επιςυναπτόμενα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ μορφι, και όχι 
με τθλεομοιοτυπία ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Μαηί με τθν κάκε προςφορά 
κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Υπεφθυνη Δήλωςη ότι διαθζτει 

βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νόμιμων προχποθζςεων λειτουργίασ τουριςτικοφ γραφείου, η 
οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. Τθν θμζρα τθσ αναχώρθςθσ κα γίνει ζλεγχοσ του λεωφορείου από 
τθν Τροχαία. 

 

Ο Διευθυντήσ 
Νικόλαοσ  Κοκκινάκθσ 

ΦΤΚΚΟ 
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