
                                    ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ιωάννινα   4/11/2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    

 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.&Δ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ          Αριθ. Πρωτ  968 

 

 Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 6Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

  

Ταχ. Δ/νση: Αρσένη Γεροντικού 3 ΠΡΟΣ: Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης                                

Τ.Κ. 45332    Ιωαννίνων 

Email: mail@6epal-ioann.ioa.sch.gr  (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

Πληροφορίες:  Όλγα Τάσση  

Τηλέφωνο - FAX   (26510) 43127  

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για 

μετάβαση και διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών του 6ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων στο 

Βελιγράδι της Σερβίας στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος 

ΣΧΕΤ: Υ.Α.Αριθμ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ456/τ.Β’/13-02-2020) 

ΚΥΑ. ΔΙα/Γ.Π.οικ55254/2021 (ΦΕΚ 4577/Β’/03-10-2021) 

ΚΥΑ. ΔΙα/Γ.Π.οικ60400/2021 (ΦΕΚ 4187/Β’/10-09-2021) 

ΚΥΑ.ΔΙα/Γ.Π.οικ69136/2021 (ΦΕΚ5138/Β’/05-11-2021) 

 

Προσκαλούμε τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ 

σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων σφραγισμένη προσφορά 

κατά το χρονικό διάστημα από 4/11/2022 μέχρι 10/11/2022 

1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  8-12-2022 μέχρι 11-12-2022 

2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

34 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ • ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (Ιωάννινα-Θεσσαλονίκη -

Βελιγράδι) 

• ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (Βελιγράδι-Ιωάννινα) 

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4**** 

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΔΙΚΛΙΝΑ ή ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

mailto:mail@6epal-ioann.ioa.sch.gr


5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΟΧΙ 

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

1Η ΗΜΕΡΑ 8-12-22: Γιάννενα-

Βελιγράδι:  Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο χώρο 

του σχολείου και αναχώρηση για Βελιγράδι. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βόλτα 

στον πεζόδρομο της Michailova. 

2H ΗΜΕΡΑ  9-12-22: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ- Ημερήσια 

εκδρομή στο Novi-Sad 

    Αναχώρηση για Novi Sad. Στάση στο Σρέμσκι 

Καρλόβτσι στις όχθες του Δούναβη, (πνευματικό 

, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο των Σέρβων, 

μοναρχίας των Αψβούργων).Επίσκεψη  στο 

ιστορικό κέντρο και στον ορθόδοξο καθεδρικό 

ναό του Αγ. Νικολάου και το    ρωμαιοκαθολικό 

ναό της Αγ. Τριάδος. Άφιξη στο Novi Sad, 

επίσκεψη στο κάστρο του Πετροβάραντιν , το 

δημαρχείο της πόλης , τη γέφυρα της Ελευθερίας.. 

Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι. 

3Η ΗΜΕΡΑ 10-12-22: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - 

Περιήγηση Πόλης 

  Αναχώρηση για ξενάγηση στο Βελιγράδι , πρώτη 

επίσκεψη στον μεγαλύτερο ναό των Βαλκανίων , 

το ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια 

προγραμματισμένη επίσκεψη στο μουσείο: 
Μουσείο Επιστήμης & Τεχνολογίας (11.00 πμ) 

 Αναχώρηση για το Avala (  σύμβολο του 

Βελιγραδίου και των περιχώρων του – ο πύργος 

Avala  με το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. 

Επιστροφή στη πόλη και στο ξενοδοχείο. 

4Η ΗΜΕΡΑ 11-12-22: Βελιγραδι- Γιαννενα 

  Αναχώρηση το πρωί  από το ξενοδοχείο  και με 

ενδιάμεσες στάσεις επιστροφή αργά το απόγευμα 

στο χώρο του σχολείου. 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

ΝΑΙ 



2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 

3 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΝΑΙ (ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΦΟΡΟΙ) 

4 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 

6 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4/11/2022 ΜΈΧΡΙ 10/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΤΟ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

 

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 6ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα. 

Σημειώνεται ότι: 

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

μαθητή. 

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 

• Ζητείται επιβεβαίωση προκράτησης δωματίων 

• Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τιμή οι φόροι πόλεων και οι ξεναγήσεις 

• Θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε το όνομα, η κατηγορία, η ακριβής τοποθεσία και 

η ιστοσελίδα του ξενοδοχείου 

• Θα πρέπει να αναφέρεται ο τύπος πρωινού-βραδινού 

• Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση στον ίδιο 

προορισμό και με τους ίδιους όρους σε άλλη ημερομηνία, σε περίπτωση που αυτή δε 

μπορεί να υλοποιηθεί στις ίδιες ημερομηνίες χωρίς υπαιτιότητά του (π.χ. απεργίες 

μεταφορικών μέσων, καιρικά φαινόμενα κ.τ.λ.) 

• Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου μας σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία 

• Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του 

ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερόμενων παροχών. 

• Από το ολικό ποσό που θα συμφωνηθεί, θα κρατηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου το 

15% και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από τη μετακίνηση, υπό τον όρο 

ότι τηρήθηκαν εκ μέρους του τουριστικού γραφείου όλες οι δεσμεύσεις που 

περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 



• Σε περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης και για λόγους ανωτέρας βίας, Covid 

ή άλλης έκτακτης ανάγκης ακυρωθεί η εκδρομή, πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο το 

χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί από το σχολείο. 

• Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, στο Σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 


