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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου στην Ιθάκη 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Ιθάκη  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 24-3-2023                                              ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 11:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 26-3-2023                                                ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 19:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 22                                       ΤΑΞΗ : Α’, Β’, Γ΄ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3/2023 

Ώρα 11:00:  Αναχώρηση από Ευηνοχώρι  για το λιμάνι του Αστακού.   

Ώρα 16.30: Άφιξη στο λιμάνι του Πισαετού στην Ιθάκη. 

Ώρα 17.00: Άφιξη στο Βαθύ και τακτοποίηση στους ξενώνες του ΚΕΠΕΑ Ιθάκης. 

Ώρα 18.00: Προβολές και δραστηριότητες στην αίθουσα για τα «Θρεπτικά Συστατικά», Φύλλα 

εργασίας, Jeopardy. 

Ώρα 21.00: Δείπνο και ελεύθερος χρόνος 

2η  ΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3/2023 

Ώρα 9.00: Πρωινό  

Ώρα 10.00: Επίσκεψη οδικώς στην Βόρειο Ιθάκη (Ιερά Μονή των Καθαρών, Ανωγή, Μενίρ, 

Σταυρός, Αρχαιολογικό μουσείο, Κιόνι), μεσημεριανό φαγητό και επιστροφή στο Βαθύ. 

Ώρα 14.00: Μεσημεριανό γεύμα, ελεύθερος χρόνος. 

Ώρα 17.00: Παρουσίαση στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ: «Μεσογειακή Διατροφή - Διατροφικές 

διαταραχές», φύλλα εργασίας και επιδαπέδιο παιχνίδι. θεατρικά παιχνίδια. 

Ώρα 21.00: Δείπνο και ελεύθερος χρόνος 

3η  ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  26/3/2023 



Ώρα 8.00: Πρωινό. 

Ώρα 9.00: Πεζοπορία στη σπηλιά του Εύμαιου, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού στην πλατεία, 

φύλλα αξιολόγησης, Αναμνηστικά συμμετοχής, Αποχαιρετισμός. 

Ώρα 13.00: Αποχώρηση για το λιμάνι του Πισαετού. 

Ώρα 17.00: Άφιξη στο λιμάνι  του Αστακού και αναχώρηση οδικώς για το Ευηνοχώρι. 

Ώρα 19.00: Επιστροφή στο Ευηνοχώρι. 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Λεωφορείο 30 θέσεων με σαφή και λεπτομερή αναφορά καθώς και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (να 
υποβληθεί άδεια κυκλοφορίας,  βεβαίωση ΚΤΕΟ). 

2. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ( ΦΕΚ 681 
/Τ.Β /6-3-2017) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των συμμετεχόντων στην 
εκδρομή. 

4. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με δέσμευση ότι θα χορηγηθεί σε κάθε μαθητή απόδειξη λιανικής 
συναλλαγής ίση με το αντίτιμο του κόστους ανά μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 3 του υπ’ αρ. Δ15Β 1042518 ΕΞ 
2014 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ. (νόμος 
4093/2012). 

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

6. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα 
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

7. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας σε όλες τις μετακινήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

8. Στην προσφορά να μην περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου των μαθητών και των συνοδών καθηγητών. 

9. Η προκαταβολή και η εξόφληση του ποσού θα γίνει μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό σας λογαριασμό. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 
αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα 
πραγματοποιήσει την εκδρομή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, ώρα 11:30 π.μ. 

Αποσφράγιση προσφορών  Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, ώρα 1:00 μ.μ 

Ο Διευθυντής 

της σχολικής μονάδας 

 
 

Σταμάτης Νικόλαος 


