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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

&  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.  &  Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 

 

 

 

 

Λυγουριό,  07 / 11 / 2022 

Αρ. Πρωτ.:  523 

 
 
ΠΡΟΣ:  Δ/νση Β/μιας Εκπ/σης Αργολίδας 

ΚΟΙΝ: Τουριστικά Γραφεία 

 
 

Ταχυδρομική Δ/νση:  Ασκληπιού  127 

Τ.Κ. 21052  –  Πόλη:  Λυγουριό 

Πληροφορίες:  Αλέξανδρος Μακρής 

Τηλέφωνο:  27530 22240 

e-mail:  mail@gym-lygour.arg.sch.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Το Γυμνάσιο Λυγουριού, με Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πρόκειται να 

πραγματοποιήσει 4/μερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα Ιωάννινα, από Πέμπτη 15/12/22  έως 

Κυριακή 18/12//22, στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος (άρθρο 

3 παράγραφος 2), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883 /ΓΔ4/13/02/2020 Υπουργική 

Απόφαση/ΦΕΚ 456/άρθρο  14. 

 

Προορισμός: Ιωάννινα 

Χρόνος: 

Αναχώρηση:  
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 

Επιστροφή:  
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 

Αριθμός συμμετεχόντων: 
38(± 3)  μαθητές/τριες και  5 συνοδοί 

καθηγητές/τριες 

Μεταφορικά Μέσα: 
Λεωφορείο διαθέσιμο για όλες τις 

μετακινήσεις των μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών με βάση το πρόγραμμα. 

 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα: 

Ημέρα 1n: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 

 07.00  Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου για Ιωάννινα με ενδιάμεσες στάσεις.  
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 13.00   Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο 

Ελληνικό Ιωαννίνων 

 15:30  Άφιξη στο ξενοδοχείο, φαγητό, ξεκούραση – περιήγηση στην παλιά πόλη των 

Ιωαννίνων– δείπνο. 

Ημέρα 2n: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 

 09:30  Επίσκεψη στο Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας στο Κάστρο Ιωαννίνων , περιήγηση 

στην Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Επίσκεψη στο Μουσείο του Ασλάν Πασά 

 12 :00 Αναχώρηση για Ζαγοροχώρια (Κουκούλι – Μουσείο Λαζαρίδη, τοξωτό γεφύρι 

Κόκκορου, Δίλοφο, φαγητό) 

 18:00  Άφιξη στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο 

Ημέρα 3n: Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 

 10:00  Αναχώρηση για το Νησί  Ιωαννίνων, επίσκεψη στο Μουσείο του Αλή Πασά και 

Επαναστατικής περιόδου, επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου των 

Φιλανθρωπηνών, φαγητό  

 15:00  Άφιξη στο ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, ξεκούραση 

 17:00     Επίσκεψη στο Πάρκο Λιθαρίτσια, δείπνο  

Ημέρα 4n: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 

 9:30     Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη 

 12:00   Αναχώρηση για Λυγουριό με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό 

 19:00   Άφιξη στο χώρο του Γυμνασίου στο Λυγουριό 

 

Κατηγορία καταλύματος:  Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3*** στην πόλη των Ιωαννίνων.  

Δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια (χωρίς σπαστές 

κλίνες) για τους μαθητές και  μονόκλινα για τους καθηγητές, 

όλα συνεχόμενα στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δυο 

συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε έναν 

όροφο να παρέχονται και δωμάτια για συνοδούς καθηγητές. 

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου θα πρέπει να 

είναι στη διάθεση των μαθητών και των συνοδών.  

Το ξενοδοχείο θα πρέπει να παρέχει πρωινό.  

Λοιπές υπηρεσίες: Επισκέψεις μετακινήσεις με βάση το πρόγραμμα. 

Ασφάλεια: i) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. 

ii) Πρόσθετη Ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, νοσοκομειακής 

περίθαλψης των μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών. 
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Τουριστικά Γραφεία που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ να 

καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του σχολείου σφραγισμένες κλειστές προσφορές σε 

φάκελο με την ένδειξη 4/μερη Εκδρομή στα Ιωάννινα, μέχρι την Δευτέρα  14  Νοεμβρίου  
2022  και ώρα  11:00. 

Οι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα 

αναγραφεί η ώρα παραλαβής. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια 

επιτροπή την ίδια ημέρα και ώρα 12:35, παρουσία των ενδιαφερομένων. Η αξιολόγηση από 

την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό, θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση 

και σε χρόνο που η επιτροπή θα ορίσει.  

Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων θα δημοσιευτούν 

στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 

Μετά την δημοσίευση της πράξης αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων θα δοθεί 

προθεσμία δύο ημερών για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη 

συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης. 

Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον τρεις προσφορές ή η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι καμία 

από τις προσφορές δεν είναι σύμφωνη με την παρούσα, θα γίνει απευθείας ανάθεση.  

Δικαιολογητικά:  

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από:  

1. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι  κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ  

2. υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχουν ειδικό σήμα σε ισχύ με όλα τα διακριτικά στοιχεία του 

ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης  

3. φορολογική ενημερότητα 

4. ασφαλιστική ενημερότητα  

5. φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν  

6. πιστοποιητικό κατηγορίας του καταλύματος από το ΞΕΕ  

7. βεβαίωση διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου στο όνομα του σχολείου για την περίοδο της 

εκδρομής 

Η προσφορά και τα δικαιολογητικά να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα.  

Αντίγραφο της προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε c.d. στον ίδιο κλειστό 

φάκελο. 

Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του συνολικού κόστους στην προσφορά, η μη 

επιβεβαίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών  επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία 

αξιολόγησης. 
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Δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα γίνονται δεκτά. 

Θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν. 

Θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά άτομο.  

Αν η μετακίνηση των καθηγητών είναι δωρεάν, αυτό θα δηλώνεται στην προσφορά και δεν θα 

επιβαρύνει τους μαθητές.  

Στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες 

λόγω ανωτέρας βίας και χωρίς υπαιτιότητα του σχολείου μας επιστρέφεται το καταβληθέν 

ποσό. 

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μαθητών που θα νοσήσουν εκτάκτως πριν την 

αναχώρηση και δεν θα είναι εφικτή η συμμετοχή τους θα επιστραφεί στο ακέραιο το ποσό 

που έχει καταβάλει.  

Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (λεωφορεία – ξενοδοχείο - χώροι επίσκεψης και αναψυχής) 

θα τηρηθούν αυστηρά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.  

Ιδιωτικό συμφωνητικό θα εκδοθεί σε δυο πρωτότυπα, με αρίθμηση σελίδων, τα οποία θα 

υπογραφούν  από τα δυο μέρη και στη συνέχεια θα  θεωρηθούν από τη ΔΟΥ. 

Το 1/3 του συνολικού ποσού θα παρακρατηθεί ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα αποδοθεί 

μετά το πέρας του έργου με την παραλαβή των παραστατικών. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας, ο αρχηγός της εκδρομής να 

ζητήσει τη συνδρομή του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας. 

Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το 
τηρήσει απαρέγκλιτα. 

 

H παρούσα θα διαβιβαστεί στη Δ/νση Β/Θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας για δημοσίευση. 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Αλέξανδρος Μακρής  

Μαθηματικός 

MSc Στατιστικής 
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