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Θέμα: «Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής 

προσφοράς για μετακίνηση στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο του Αναλυτικού 

Προγράμματος 

Το 60 ΕΠΑΛ Ιωάννινων ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 

Φ1/23040/ΓΔ4/17-02-2020 Υ.Α., ΦΕΚ 456 τ.Β', για την πραγματοποίηση μετακίνησης στο 

Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας. Αντικείμενο του 

διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς 

ταξιδιωτικού γραφείου. 

1) Προορισμός: Ηράκλειο Κρήτης με αναχώρηση από Ιωάννινα 

2) Ημερομηνίες: 04/05 έως και 07/5 

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 20 μαθητές/τριες, 2 συνοδοί 

4) Η μετακίνηση από Ιωάννινα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 

i) Αεροπορικώς από τα Ιωάννινα στο Ηράκλειο Κρήτης  

ii) Με λεωφορείο προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια 

αεροπορικώς στο Ηράκλειο Κρήτης.  

iii) Με λεωφορείο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου στην πόλη του Ηρακλείου. Το 

λεωφορείο να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων, για όλες τις μετακινήσεις 

που προβλέπει το πρόγραμμα της εκδρομής. 

iv) Με λεωφορείο Ιωάννινα-Αθήνα και αεροπορικώς Αθήνα-Ηράκλειο 

5) Η επιστροφή προς τα Ιωάννινα να πραγματοποιηθεί με έναν από τους 

παραπάνω τρόπους. 

Οι πόλεις Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη ή οποιαδήποτε άλλη πόλη διαθέτει αεροδρόμιο 

εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων και το συνολικό κόστος. Οι πτήσεις 

να γίνονται αυθημερόν και αν υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις αυτές να είναι στο μέτρο 
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του δυνατού ολιγόωρες. Να αναφέρεται η επωνυμία αεροπορικής εταιρίας, τυχόν 

ενδιάμεσες στάσεις και ώρες αναμονής για τυχόν μετεπιβιβάσεις.  

6) Κατηγορία καταλύματος: 3 αστέρων και πάνω 

7) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία 

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

1Η ΗΜΕΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

2Η ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3Η ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΚΝΩΣΟΣ, ΦΑΙΣΤΟΣ 

4Η ΗΜΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Σημειώνεται ότι ζητείται η συνολική τιμή με ΦΠΑ για κάθε περίπτωση και 

επιβάρυνση ανά μαθητή. 

Τα αεροπορικά εισιτήρια πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ακύρωσης λόγω ανωτέρας 

βίας (πχ. Covid). 

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• Ζητείται η πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθένειας 

• Οι μετακινήσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών, να γίνονται με λεωφορεία που 

πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

• Να αναγράφεται οπωσδήποτε στην προσφορά το όνομα και η κατηγορία του 

ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία 

• Η φιλοξενία στο ξενοδοχείο να περιλαμβάνει καθημερινά πρωινό, δίκλινα – 

τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις 

κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Οι προσφορές θα κατατεθούν 

σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του 60υ ΕΠΑΛ Ιωαννίνων έως την Τρίτη 12/04 

και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμιά προσφορά 

και για κανένα λόγω δε θα γίνεται αποδεκτή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:30 από την επιτροπή αξιολόγησης. Με κάθε 

προσφορά, κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 



Η επιτροπή αξιολόγησης συνεκτιμά την ποιότητα και το εύρος των προσφερόμενων 

παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.  

Από το συνολικό ποσό που θα συμφωνηθεί, θα κρατηθεί από το διευθυντή του σχολείου 

το 10% και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από την εκδρομή, υπό τον όρο ότι 

τηρήθηκαν εκ μέρους του τουριστικού γραφείου όλες οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο 

ιδιωτικό συμφωνητικό. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση σε περίπτωση 

που δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών ή εφόσον η εκδρομή δεν τύχει 

έγκρισης της προϊσταμένης αρχής. 

 


