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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   5/ΜΕΡΗΣ   ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ    Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
Για  την πενθήµερη εκδροµή της Γ΄ Λυκείου του σχολείου µας, ζητούµε ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές από τα 
τουριστικά γραφεία µέχρι την  ΤΡΙΤΗ 26/11/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του σχολείου µας. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ: 
 
1η µέρα: Αναχώρηση από Ιτέα 7:00 π.µ, άφιξη το απόγευµα στα Ιωάννινα µετά από ενδιάµεσες στάσεις και 
µια παράκαµψη για επίσκεψη στο Νεκροµαντείο και τις πηγές του Αχέροντα ποταµού. 
2η µέρα: Περιήγηση και ξενάγηση στην πόλη των Ιωαννίνων, στο νησί της λίµνης Παµβώτιδας και το σπίτι 
του Αλή πασά. 
3η µέρα: Επίσκεψη στο µουσείο κέρινων οµοιωµάτων και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της 
∆ωδώνης. 
4η µέρα: Ηµερήσια εκδροµή στα Ζαγοροχώρια και επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευµα. 
5η µέρα: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο το πρωί 8:30, επίσκεψη και ξενάγηση στο σπήλαιο του Περάµατος  
Ιωαννίνων και µετά από ενδιάµεσες στάσεις επιστροφή στην Ιτέα περίπου 9:00 µµ 
  
  
*Όλες οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε ξενοδοχείο της πόλης ή της γύρω περιοχής Ιωαννίνων. 
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Σάββατο  14-12-2013 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:  Τετάρτη   18-12-2013 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ:  
1. Για το ξενοδοχείο:  
 Να είναι στην πόλη, ή την περιοχή των Ιωαννίνων αλλά σε µικρή απόσταση από αυτή, να µπορεί να 

φιλοξενήσει όλους τους µαθητές και τους συνοδούς καθηγητές στον ίδιο χώρο, να είναι τουλάχιστον 
4 αστέρων και να προσφέρεται πρωινό και ένα γεύµα. Η  διαµονή των µαθητών να είναι σε δίκλινα 
έως τετράκλινα δωµάτια. 

2. Για τα λεωφορεία: 
Να πληρούν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. ∆έκα ηµέρες πριν την εκδροµή να 
προσκοµισθούν στη ∆ιεύθυνση του σχολείου ασφαλιστήρια συµβόλαια των λεωφορείων, 
φωτοτυπίες από τις άδειες κυκλοφορίας, όπου και φαίνεται υποχρεωτικά αν υπάρχει σχετικός 



έλεγχος από τα ΚΤΕΟ. 
Επίσης τα λεωφορεία να είναι στην διάθεση των µαθητών καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας, στις 
περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όσο και στις βραδινές εξόδους του σχολείου. 

 3. Απαραίτητη ασφάλεια αστικής ευθύνης του διοργανωτή. 
            Να υπάρχει οµαδική ασφαλιστική κάλυψη καθώς και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους τους 

µαθητές και τους συνοδούς καθηγητές. 
 
4. Από την συνολική αξία της εκδροµής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσής της και 
θα αποδοθεί µετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδροµή. 

5. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ασφαλέστερη οργάνωση, έχοντας προσιτές 
και συµφέρουσες τιµές. 

6. Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου που θα συµµετέχουν στην εκδροµή είναι 33 και τρεις καθηγητές συνοδοί 
(ένας αρχηγός και δύο συνοδοί). 

7. ∆έκα ηµέρες µετά την κατοχύρωση του διαγωνισµού, ο µειοδότης θα πρέπει να φέρει ή να στείλει  
ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον αιτούµενο αριθµό δωµατίων (µονόκλινα, 
δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα), την συγκεκριµένη ηµεροµηνία για τη διαµονή αποκλειστικά και 
ονοµαστικά των µαθητών του σχολείου µας. 

8.  Στον φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του  γραφείου γενικού 
τουρισµού του ενδιαφεροµένου (ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη άδεια παρεχόµενων υπηρεσιών). 

9.  Να υπάρχει προσφορά µειωµένων τιµών για κάποιους ασθενέστερους οικονοµικά µαθητές.  
10. Σηµειώνουµε ότι: 
 i) Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόµος, ενώπιον επιτροπής καθηγητών,     

αντιπροσώπων των µαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. 
ii) Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική τιµή της εκδροµής και η επιβάρυνση ανά µαθητή. 

 
 
                   Ο ∆ιευθυντής 
 
 
 
                           Γεώργιος Πλακιάς 
  


