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ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3ήμερης εκδρομής» 

 

Στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , το 

Γυμνάσιο Διακοπτού προγραμματίζει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄τάξης το 

τριήμερο : Σάββατο 22/4/2017 , Κυριακή 23/4/2017 και Δευτέρα 24/4/2017 με δύο 

διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα (22/4 και 23/4) και επίσκεψη στο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας – Μαστοροχώρια (24/4) . 

         Στην εκδρομή προβλέπεται να συμμετέχουν 22 μαθητές και 2 καθηγητές .         

Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί ένα λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να πληροί  

όλους τους από το νόμο προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις και θα είναι στη 

διάθεση του αρχηγού και των συνοδών καθηγητών καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής με βάση το ακόλουθο ενδεικτικό πρόγραμμα .  

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/4/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 23/4/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ  24/4/2017 

8.30: Αναχώρηση από 

Διακοπτό 

10.00: Αναχώρηση για 

σπήλαιο Περάματος 

8.30: Αναχώρηση για 

ΚΠΕ Κόνιτσας 

11.00: Άφιξη στο Γεφύρι της 

Άρτας 

12.30:  Επίσκεψη στο 

περίπτερο της ΕΗΜ 

11.00: Επίσκεψη στα 

Μαστοροχώρια 

11.30: Αναχώρηση από Άρτα 18.00: Περιήγηση στην 

πόλη 

14.00: Αναχώρηση από 

Κόνιτσα 

12.30: Άφιξη στο Μουσείο 

Βρέλλη 

 16.30: Αναχώρηση από 

Ιωάννινα 

14.00: Άφιξη στα Ιωάννινα- 

Ξενοδοχείο 

 21.00: Άφιξη στο 

Διακοπτό 

18.00: Περιήγηση στην πόλη   

 

         Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές (Έλεγχο ΚΤΕΟ, Άδεια κυκλοφορίας, Επαγγελματική άδεια 

οδήγησης και ασφάλεια).  

         Ο διοργανωτής, επίσης, αναλαμβάνει την ασφάλεια αστικής επαγγελματικής 

ευθύνης και  ασφάλεια που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθενείας για μαθητές και συνοδούς. 

         Το ξενοδοχείο να είναι τριών ή τεσσάρων αστέρων και να υπάρχουν δύο 

ξεχωριστές προσφορές : η μία με πρωινό και η άλλη με ημιδιατροφή . 

          Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει: 

 Συνολικό κόστος με ΦΠΑ (θα περιλαμβάνεται και η ασφάλεια αστικής 

επαγγελματικής ευθύνης, η ασφάλεια ατυχήματος ή ασθενείας και τα διόδια ή 

η μεταφορά με φέρρυ). 

 Συνολικό κόστος ανά άτομο 



 Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου (ή φωτοτυπία του 

δελτίου καταλληλότητας).  

 Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας (το οποίο να 

βρίσκεται σε ισχύ). 

 Αναγραφή παλαιότητας λεωφορείου 

         Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω μη 

συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας 

(απεργιών, κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

         Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως   08/03/2017  και ώρα  12:00    

στο σχολείο και στο γραφείο του Διευθυντή, σε κλειστούς φακέλους τις έντυπες 

προσφορές τους (μαζί με τα δικαιολογητικά).  

         Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σε σχέση 

με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 

                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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