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                                                                                                                     ΠΡΟ:  Σα Σαξιδιωτικά Γραφεία 
 
                                                                                                                                 ( Μζσω της ιστοσελίδας της Διεφθυνσης  

                                                                                                                                  Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής ) 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ 

για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή – επίςκεψη ςτα Γιάννενα  (ςτο πλαίςιο επίτευξησ διδακτικϊν 

ςτόχων του αναλυτικοφ προγράμματοσ ) 

Με βάςθ τθν Υπουργικι Απόφαςθ:   33120/ΓΔ4/2017   (  ΦΕΚ 681/τ.Βϋ/06-03-2017 )   

 
 
Α.   ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 2o ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ       

 
 Τόποσ μετακίνθςθσ :    Γιάννενα 

 Ημερομθνίασ αναχϊρθςθσ:    03-04-2020 ι 04-04-2020     Ώρα αναχϊρθςθσ :      06.15    π.μ. 

 Ημερομθνίασ επιςτροφισ : 06-04-2020 ι 07-04-2020  Ώρα επιςτροφισ :   08.30 μ.μ.  

 Πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν:     πενήντα ζνα  ( 51 )      Τάξθ / Τάξεισ :  Γ1,Γ2,Γ3 

 Πλικοσ ςυμμετεχόντων ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν:   τζςςερισ    (  4  ).   

 

Β.   ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ – ΕΚΔΡΟΜΗ : 

 
   Σετραήμερη (4ημερη)  εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτα Γιάννενα. 

 Διανυκτζρευςθ ςτα Γιάννενα ςε ξενοδοχείο τουλάχιςτον 4 αςτζρων με πρωινό ι και θμιδιατροφι. 

   Ημζρεσ Διανυκτζρευςησ:       τρεισ   ( 3 ). 

 1η ημζρα: τις 6:15 π.μ. συγκέντρωση στο προαύλιο του σχολείου και αναχώρηση με πούλμαν για    

Γιάννενα.   Μετά από ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στο Μουσείο Βρέλλη, περίπου στις 2:00 μ.μ. Μετά 

την ξενάγησή μας στους χώρους του Μουσείου των κέρινων ομοιωμάτων, συνεχίζουμε προς Γιάννενα. 

Αφού φτάσουμε στο ξενοδοχείο και τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας, βγαίνουμε για ξενάγηση στην 

πόλη των Ιωαννίνων και περιήγηση στα στενά σοκάκια της ,στο Κάστρο και στο Ρολόι. τη συνέχεια 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
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 2η ημζρα: τις 9:00π.μ  μετά το πρωινό αναχώρηση για πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου και στη 

συνέχεια επίσκεψη στα Ζαχοροχώρια Πύλη και Μονοδέντρι. Μεσημεριανό στο γραφικό χωριό Καπέσο-

βο και επιστροφή το απόγευμα στα Γιάννενα.Μετά ξεκούραση στο ξενοδοχείο, ακολουθεί βραδινή 

βόλτα στα Γιάννενα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 
3η ημζρα: τις 9:00π.μ μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Λίμνη των Ιωαννίνων και το νησάκι της κυρα 

Φροσύνης ,όπου θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια του και θα επισκεφθούμε το σπίτι του Αλή 

Πασά.τη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για το γραφικό Μέτσοβο όπου θα παραμείνουμε και για 

μεσημεριανό. Επιστροφή το απόγευμα στα Γιάννενα   και, μετά από ξεκούραση στο ξενοδοχείο, βραδινή 

έξοδο στην πόλη. 

 
4η ημζρα: Μετά το πρωινό  θα επισκεφθούμε το πήλαιο του Περάματος και στη συνέχεια στο ξενοδο-

χείο για να ξεκινήσει η επιστροφή προς Μέγαρα. Άφιξη στο χώρο του σχολείου περίπου στις 08.30 μμ. 

 
 

 Μεταφορικό μζςο:    Ποφλμαν  (Λεωφορείο). 

 
        Γ.   ΑΠΑΙΣΗΕΙ  ΠΡΟΦΟΡΑ : 

 
Η προςφορά κα πρζπει οπωςδιποτε να περιζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία :  

1. Σαφι αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςκετεσ προδιαγραφζσ. 

2. Οι προςφορζσ να είναι απολφτωσ ποςοτικά και ποιοτικά ςυγκρίςιμεσ, προκειμζνου να διαςφαλί-

ηεται θ επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ. 

3. Αναφορά ςτθν προςφορά τθσ κατθγορίασ του καταλφματοσ.  Το τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να 

κάνει ρθτι αναφορά ςτθν κατθγορία του καταλφματοσ που προτείνει (δωμάτια, διατροφι κ.λπ.) 

4. Λοιπζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται (παρακολοφκθςθ εκδθλϊςεων, επίςκεψθ χϊρων . . . κ.λπ.). 

5. Υποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία. 

6. Αςφάλιςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι (αςκζνεια, ατφχθμα) 

7. Αναφορά τθσ τελικισ ςυνολικισ τιμισ τθσ μετακίνθςθσ, αλλά και του κόςτουσ ανά μακθτι, ςυμπε-

ριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

8. Το λεωφορείο κα πρζπει να πλθροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςθ από τθν Διεφκυν-

ςθ Τροχαίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

 

-   Κάκε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτθτα κα πρζπει να κατακζςει κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

-  Το επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο κα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με το ςχολείο, ςτο οποίο κα 

αναφζρεται ρθτά και θ αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

-   Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εκδρομι.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο ςχο-

λείο, που εδρεφει ςτο 2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΜΟΤΕΙΟΤ 1 –ΜΕΓΑΡΑ Σ.Κ 19100  εντόσ πζντε      ( 5 ) 

ημερϊν από την ανάρτηςη τησ προκήρυξησ,  μζχρι Παραςκευή  17-01-2020  και ϊρα  12 :00 π.μ.   
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Ημζρα ανάρτηςησ:  Παραςκευή       Ημερομηνία ανάρτηςησ :    10-01-2020.      Ώρα:    12.00     π.μ. 

 
 Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν, κα ανοιχκοφν ενϊπιον τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν.  

 Μετά τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν δεν κα γίνει δεκτι καμία άλλθ προςφορά. 

 Eνςτάςεισ  κατά τθσ επιλογισ μποροφν να υποβλθκοφν εντόσ τριϊν  ( 3 ) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ του 

πρακτικοφ επιλογισ. 

Εςωτερική Διανομή: 
Φ. 23.1 

Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

          ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ ΠΕ07   

  


