
 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ημερη εκδρομή στα Ιωάννινα» 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθ. ΦΕΚ 456/2020-ΑΠ:20883/ΓΔ4/12-02-2020/ΥΠΑΙΘ 

απόφαση «Περί εκδρομών-μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» και τις 

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις περί covid-19 σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει 

τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη 18 μαθητών και 2 συνοδών  ( 2 διανυκτερεύσεις) στα Ιωάννινα 

την χρονική περίοδο από 3 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου (ανάλογα με την διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων) 

με το εξής πρόγραμμα: 

1η μέρα : Κρυονέρι- Μουσείο Βρέλλη- Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης- Ιωάννινα 

2η μέρα: Σπήλαιο Περάματος, Ζαγοροχώρια Τσεπέλοβο - Μονοδένδρι-Εκκλησία Αγ. Παρασκευής. 

3η μέρα: Επίσκεψη στο νησάκι της λίμνης, στο κάστρο της πόλης. Επιστροφή στο Κρυονέρι. 

 

Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να 

αποστείλουν στην Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την Τρίτη 12 - 4- 2022 και ώρα 12:00 προσφορά 

η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ. 
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή. 
3. Ημερομηνίες και τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή. Να 

συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή  ανά μαθητή και ο Δημοτικός Φόρος. 
4. Στην προσφορά να περιλαμβάνονται ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω με πρωινό, στα Ιωάννινα 

εντός του κέντρου της πόλης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και στην 
ευρύτερη περιοχή. Στην προσφορά να αναγράφεται η κατηγορία και η επωνυμία των 
ξενοδοχείων και η διαθεσιμότητά τους σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές 
και για τους συνοδούς  δύο μονόκλινα. 

 

Για την επιλογή της προσφοράς θα συνυπολογιστούν α) η οικονομικότερη προσφορά ανά κατηγορία 

ξενοδοχείου  β) στοιχεία για το Τουριστικό Πρακτορείο που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την 

εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων τους κατά τη διεξαγωγή των εκδρομών που κατά το παρελθόν 

διεξήγαγαν με το σχολείο μας αλλά και με άλλα σχολεία. 

Οι προσφορές των τουριστικών πρακτορείων καθώς και το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα 

ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας: 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας 
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