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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ : 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ  

 

Φιλιππιάδα: 08/04/22 

Αρ. Πρωτ. : 403 

 

Tαχ. Δ/νση : 

 

Μπιζανίου 236,   
  482 00   Φιλιππιάδα 
 

  

 
Πληροφορίες  :   
Ταχ. Κώδ.: 

 
 

Νάστος Αναστάσιος  (Δ/ντής) 

Ε-mail: mail@1gym-filipp.pre.sch.gr 
 

 

Τηλέφωνο : 2683022284  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς 

για εκδρομή - μετακίνηση με διανυκτέρευση 

(Με βάση το άρθρο 14 ΥΑ 20883/ΓΔ4/12‐02‐2020 ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020)  

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Τόπος μετακίνησης : ΝΑΥΠΛΙΟ 

Ημερομηνίας αναχώρησης:  12/05/22          Ώρα αναχώρησης : 08:00  

Ημερομηνίας επιστροφής : 13/05/22               Ώρα επιστροφής : 09:30 

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών   50                 Τάξη  : Γ΄  

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών : τέσσερις  ( 4 ) 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Α΄ ημέρα:   Πέμπτη, 12-05-22 
08.Ο0 : Αναχώρηση για την εκδρομή από Κέντρο Υγείας  Φιλιππιάδας 

10.30 :  Ενδιάμεση στάση  για ξεκούραση 

12.45:  Άφιξη στις Μυκήνες   

14.00 : Άφιξη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου  

15.30 : Άφιξη στο Ναύπλιο – ξενοδοχείο - φαγητό – ξεκούραση 

19.00: Απογευματινή βόλτα – περιήγηση σε μνημεία του Ναυπλίου  

21.00 : Δείπνο σε εστιατόριο 

23.00 : Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 

Β΄ ημέρα:  Παρασκευή  13/05/22  
08.00 : Πρωινό – Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

10.00 : Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό  & Πολεμικό Μουσείο της πόλης 

13.00: Επίσκεψη στο Παλαμήδι – γεύμα σε εστιατόριο 
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16.30: Αναχώρηση για Φιλιππιάδα 

17.00 : Ενδιάμεση στάση για– ξεκούραση 

21.30 : Άφιξη στη Φιλιππιάδα 

 
 

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η μετακίνηση των μαθητών να γίνει με λεωφορείο που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς 

μετακίνησης σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

2. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια τη εκδρομής. 

3. Το ξενοδοχείο κατά προτίμηση κεντρικά, τριών αστέρων και άνω και να αναγράφεται στην προσφορά το 

όνομα και η ακριβής διεύθυνσή του. 

4. Τα δωμάτια των μαθητών και μαθητριών να είναι τρίκλινα και τετράκλινα χωρίς ράντζα και των 

εκπαιδευτικών συνοδών μονόκλινα. Επιθυμούμε τα δωμάτια των μαθητών και μαθητριών να βρίσκονται 

στον ίδιο όροφο με αυτά των συνοδών εκπαιδευτικών και αν είναι δυνατόν όλα μαζί σε έναν όροφο. 

5. Στην τιμή κατ ́ άτομο να συμπεριλαμβάνεται και πρωινό. 

6. Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., η επιβάρυνση ανά μαθητή, ασφάλεια 

αστικής ευθύνης του διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και πρόσθετη ασφάλιση για 

την πληρωμή των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού εκπαιδευτικού. 

7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

8. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

9. Κατά την μετακίνηση με το λεωφορείο θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες τήρησης μέτρων 

κατά της μετάδοσης του ιού Covid 19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

10. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

11. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 1Ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ,  Μπιζανίου 236 , Τ.Κ. 48200, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  13 /04/2022 και 

ώρα 12:30 π.μ. 

 

 

 

Ο Διευθυντής του σχολείου 

 

 

ΝΑΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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