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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Τν 1ν Γπκλάζην Ναππιίνπ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη πξνγξακκαηηζκέλε 4ήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε, ζην πιαίζην πνιηηηζηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, ζηα Ιυάννινα, ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. 20883/ΓΓ4 (ΦΔΚ 456/13-02-2020) 

Υπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ ΥΠΑΙΘ. 

 

ηοισεία Εκδπομήρ 

Φξόλνο: Από Πέμπηη 05/05/2022 έσο θαη Κςπιακή 08/05/2022 

Απιθμόρ μαθηηών: 52 

Απιθμόρ  καθηγηηών: 4 

Ανασώπηζη, επιζηποθή: Όπσο ζην παξαθάησ πξόγξακκα.    

    

1η Ημέπα: Πέμπηη 05/05/2022:Αλαρώξεζε κε ην ιεσθνξείν από  Ναύπιην –Άθημε ζην Μέηζνβν, 

επίζθεςε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν Μεηζόβνπ, μελάγεζε , θαγεηό .  Άθημε ζηα Γηάλλελα -Ταθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν , βόιηα ζηελ πόιε, δείπλν θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

2η Ημέπα: Παπαζκεςή 06/05/2022: Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Κάζηξν. Ξελάγεζε-Δπίζθεςε ζην 

Γεκνηηθό Δζλνγξαθηθό Μνπζείν θαη ζην Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο. Δπίζθεςε ζην Τππνγξαθηθό Μνπζείν 

(Παλ/κην Ισαλλίλσλ). Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν ζηελ πόιε θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν . 

3η Ημέπα: άββαηο 07/05/2022: Πξσηλό - Αλαρώξεζε γηα ην Μνπζείν Αιή Παζά θαη 

Πξνεπαλαζηαηηθήο Πεξηόδνπ ζην λεζάθη. Δπίζθεςε ζην Πάξθν Ληζαξίηζηα θαη ζην Τδακί Καινύηζηαλεο. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Γείπλν ζε Ταβέξλα ηεο πόιεο. 

4η Ημέπα: Κςπιακή 08/05/2022: Πξσηλό - Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν, επίζθεςε ζην κνπζείν 

Βξέιιε .Σηάζε ζηελ Άξηα. Δπίζθεςε ζην «Γεθύξη ηεο Άξηαο» θαη ζύληνκε βόιηα ζηελ πόιε. 

Δπηζηξνθή ζην Ναύπιην κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο . 

 

Μεηαθοπικά μέζα:  1 ζύγρξνλν  ηνπξηζηηθό  ιεσθνξείν   γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

Οδηγόρ:  Έλαο (1) νδεγόο ή δύν (2) νδεγνί  ιεσθνξείνπ , ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα,γηα ηελ απξόζθνπηε εμππεξέηεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

πξνγξάκκαηνο. 

Καηαλύμαηα:  Ξελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο ησλ 

Ισαλλίλσλ (ζηηο 5,6,7, Μαΐνπ 2022). Τν μελνδνρείν λα παξέρεη πξσηλό.  
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 Γσκάηηα  δίθιηλα, ηξίθιηλα (όρη ξάληδα) γηα ηνπο καζεηέο, όια ζπλερόκελα ζην 

ίδην θηηξηαθό  ζπγθξόηεκα θαη ζηνλ ίδην όξνθν  ησλ μελνδνρείσλ ή ζε δύν 

ζπλερόκελνπο νξόθνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ζε θάζε όξνθν λα ππάξρεη θαη 

δσκάηην ζπλνδώλ θαζεγεηώλ.  

 Τέζζεξα (04) κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

 Γύν (02) δσκάηηα γηα ηπρόλ πεξηζηαηηθά θξνπζκάησλ covid,  έλα (01) γηα 

θνξίηζηα θαη έλα (01) γηα αγόξηα. 

 

Πποζθοπά 

Σηελ πξνζθνξά, πνπ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (cd ), επίζηρ θα 

αναγπάθονηαι: 

1. Τν είδνο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

2. Σο όνομα, η διεύθςνζη, η ηλεκηπονική διεύθςνζη, λοιπά ζηοισεία επικοινυνίαρ και η 

καηηγοπία ηος ξενοδοσείος, όπσο απηό νξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο εθδξνκήο. Να δεισζεί 

ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν, ρσξίο θακία δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο από ηνλ αλάδνρν.     

3. Σο ζςνολικό κόζηορ ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αιιά θαη ε επιβάπςνζη ανά μαθηηή, 

ζηελ νπνία λα πεξηιακβάλνληαη: 

i. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ησλ νρεκάησλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, 

κεηά ησλ δηνδίσλ, ηπρόλ πάξθηλ νρεκάησλ θ.α. 

ii. Τν θόζηνο ηξηώλ (3) δηαλπθηεξεύζεσλ ζηα μελνδνρεία, όπσο απηό νξίδεηαη θαη 

πεξηγξάθεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο εθδξνκήο. 

ςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ Π Α  γηα θάζε παξνρή. 

Αλ ε κεηαθίλεζε ησλ θαζεγεηώλ είλαη δσξεάλ, απηό ζα δειώλεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη δελ 

ζα επηβαξύλεη ηνπο καζεηέο. 

4. Τν πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο, ε εκεξνκελία γηα ηελ πξνθαηαβνιή θαη ε εκεξνκελία ηειηθήο 

εμόθιεζεο ηεο ζπκκεηνρήο (κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε). 

5. Η εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε 

αθύξσζεο από ζπκκεηέρνληα καζεηή. 

6. Η αζθάιεηα επζύλεο δηνξγαλσηή θαη πξόζζεηε αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή. 

7. Η αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο 

πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο   θιπ).  

 

Επιζςναπηόμενα έγγπαθα 

1. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ όηη θαηέρεη ην εηδηθό ζήκα ΔΟΤ θαη είλαη ελ ηζρύ, 

2. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ όηη ην ιεσθνξείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

δηαζέηεη άδεηα θαη ηερληθό έιεγρν ΚΤΔΟ ζε ηζρύ, 

3. Υπεύζπλε δήισζε ησλ μελνδνρείσλ ή ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, ε νπνία αθνξά ζηα 

θαηαιύκαηα   θαη ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη θαηέρεη  θαη είλαη  ζε ηζρύ ην εηδηθό ζήκα ηνπ 

Δ.Ο.Τ, 

4. Βεβαίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ μελνδνρείσλ γηα ηελ πξνθξάηεζε ησλ θιηλώλ ζην όλνκα ηνπ 

1νπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ. 

 

 

Η πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. 20883/ΓΓ4(ΦΔΚ456/13-02-

2020) Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ηνπ ΥΠΑΙΘ, πεξί εθδξνκώλ θαη κεηαθηλήζεσλ καζεηώλ. 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο, ζα ππνγξαθεί 

Ιδησηηθό Σπκθσλεηηθό γηα νξγαλσκέλν ηαμίδη. Σην Ιδ. Σπκθσλεηηθό ζα δεισζνύλ  ππνρξεσηηθά 

ηα πιήξε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεσθνξείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

εθδξνκή θαη ηνπ νδεγνύ ηνπ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο - εηαηξεία ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 
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επζύλεο δηνξγαλσηή. Θα δεισζεί επίζεο ε θξάηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δσκαηίσλ ζην 

μελνδνρείν θαζώο θαη ε έθδνζε ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ. Θα ζεσξεζεί από  ηε Γ .Ο. Υ. 

γηα έλαξμε ηζρύνο. 

Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξόκελα ζην ζπκθσλεηηθό νρήκαηα δελ είλαη δηαζέζηκα, ζα  πξέπεη 

λα πξνζθνκηζηεί  πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο εθπ/θήο επίζθεςεο, ππεύζπλε δήισζε από ηνλ 

αλάδνρν  ζηελ νπνία  λα δειώλεηαη ην όρεκα πνπ ζα  ην αληηθαηαζηήζνπλ. 

Πξν ηεο αλαρώξεζεο ζα γίλεη δηαζηαύξσζε θαη ηαπηνπνίεζε όισλ ησλ όξσλ, κέζσλ 

(ιεσθνξεία, νδεγόο, εκεξνκελία ειέγρνπ ΚΤΔΟ θιπ.) θαη εηδηθώλ απαηηήζεσλ θαη, αλ 

δηαπηζησζνύλ παξεθθιίζεηο ,ε εθδξνκή ζα καηαησζεί, θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε δελ ζα 

ηεξεζεί θαη ζα απαηηεζεί επηζηξνθή ησλ πξνθαηαβιεζέλησλ, σο αρξεσζηήηησο θαηαβιεζέληα, 

επεηδή δελ ηεξήζεθαλ νη όξνη ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

 

 

Καλούνηαι 

Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ ζθξαγηζκέλεο ζε θάθειν 

πξνζθνξέο κε ηελ έλδεημε «4ήμεπη εκπαιδεςηική επίζκετη ζηα Ιυάννινα»,  ην αξγόηεξν 

κέρξη θαη ηελ Τεηάξηε 06/04/2022 θαη ώξα 12:00. Οη θάθεινη, όηαλ παξαιεθζνύλ, ζα 

πξσηνθνιιεζνύλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα θαη ζα αλαγξαθεί ε ώξα παξαιαβήο. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 

12:30, παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Η αμηνιόγεζε από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πνπ έρεη 

ζπζηαζεί γηα απηό ην ζθνπό, ζα γίλεη ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε θαη ζε ρξόλν πνπ ε επηηξνπή ζα 

νξίζεη. Οη πξνζθνξέο θαη ε πξάμε αμηνιόγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα δεκνζηεπηνύλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σρνιείνπ.  

Αλ δελ ππνβιεζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πξνζθνξέο ή ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο θξίλεη όηη θακία 

από ηηο πξνζθνξέο δελ είλαη ζύκθσλε κε ηελ παξνύζα ή είλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξε γηα ηνπο 

καζεηέο, ην ζρνιείν ζα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 

ηεο κε αξ. 20883/ΓΓ4/12-02-2020 Υ.Α. ηνπ ΥΠΑΙΘ 

H παξνύζα πξόζθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Δ Αξγνιίδαο. 

 

 

  Η Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα  

   

 Ννκηθνύ   Μαξία 
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