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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  Α/ΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΩΝ 

Γ /ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΡΚΤΡΑ 

 

ΔΠΔΡΙΝΟ ΔΠΑ.Λ ΚΔΡΚΤΡΑ 

 

Εσαγ.Ναπολέοντος 12 

49100- ΚΕΡΚΥΡΑ 

Πληροφ.: Κων/νος Μπατάς 

Email: mail@epal-esp-kerkyr.ker.sch.g                     

Τηλ.&fax :  2661027260- 6974642017                       
 

  

 

 

Κέρκυρα,    14 – 01 - 2019 

Αρ. Πρωτ:  9 

 

    

 
 

ΠΡΟ:  Γνση Γ/θμιας Δκπ/σης  Κέρκσρας 

   
       Ανάρτηςη ςτην Ιςτοςελίδα 

 

 

 

  ΘΕΜΑ:    «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων». 

       Με βάςθ τθν ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 681, τ. Β’, 06-03-2017) του Υπουργείου 
Παιδείασ, το ςχολείο προςκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να κατακζςουν 
εγγράφωσ  κλειςτζσ προςφορζσ  (δεν προβλζπεται θ κατάκεςθ προςφορϊν με 
τθλεομοιοτυπία ι διαδικτυακά και κάκε προςφορά με αυτόν τον τρόπο δε κα γίνει δεκτι 
ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 190919/Δ2/25-11-2014 του ΥΠΠΑΙ) ςτο Γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ 
του Σχολείου μασ μζχρι τθν Δευτζρα 21-01-2019 

Προδιαγραφζσ εκδρομήσ  

Προοριςμόσ: Αθήνα 

Ημερομθνία αναχϊρθςθσ: Πζμπτη 07/02/2019 

Ημερομθνία επιςτροφισ:  Κυριακή 10/02/2019 

Ημερήςιο Πρόγραμμα: 
 

Ημζρα 1θ (Πζμπτθ 7/2/2019) 
 

  08:00 Αναχϊρθςθ από Κζρκυρα 

  10:30 Άφιξθ ςτθν Ηγουμενίτςα - Αναχϊρθςθ για Ακινα 

  13:30 Στάςθ για καφζ και φαγθτό 

  14:00 Αναχϊρθςθ και ςυνζχεια ταξιδιοφ 

  17:00 Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο - Τακτοποίθςθ και ξεκοφραςθ 

  19:30 Αναχϊρθςθ για Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ 

  21:30 Αναχϊρθςθ για δείπνο 
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  0:00 Αναχϊρθςθ - Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο - Ξεκοφραςθ 
 

 
 
Ημζρα 2θ (Παραςκευι 8/2/2019) 
 

  8:00 Αφφπνιςθ - Πρωινό 

  9:30 Αναχϊρθςθ για Βουλι 

  10:00 Άφιξθ ςτθ Βουλι και επίςκεψθ 

  12:00 Αναχϊρθςθ από Βουλι για Μουςείο Μπενάκθ 

  13:30 Αναχϊρθςθ από Μουςείο Μπενάκθ για Πολεμικό Μουςείο 

  14:45 Αναχϊρθςθ για ξενοδοχείο  και φαγθτό 

  15:00 ζωσ 19:00 Ελεφκερο απόγευμα 

  19:00 Συνάντθςθ ςτο ξενοδοχείο 

  20:00 Αναχϊρθςθ για κζατρο και δείπνο 

  0:30 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο - Ξεκοφραςθ 
 

 
Ημζρα 3θ (Σάββατο 9/2/2019) 
 

  8:30 Αφφπνιςθ - Πρωινό 

  10:00 Αναχϊρθςθ για ΜουςείοΑκρόπολθσ 

  10:30 Επίςκεψθ ςτο ΜουςείοΑκρόπολθσ 

  12:00 Επίςκεψθ ςτθν Ακρόπολθ 

  13:00 Θθςείο για καφζ  

  14:00 Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Αγοράσ - Μοναςτθράκι - Φαγθτό 

  16:00 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο - Ξεκοφραςθ 

  17:30 Αναχϊρθςθ για Θζατρο Vault (Η διάφανθ) 

  20:00 Αναχϊρθςθ για ζκκεςθLeonardo Da Vinci 

  20:30 Επίςκεψθ ςτθν ζκκεςθ 

  21:30 Αναχϊρθςθ για δείπνο 

  1:00 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο - Ξεκοφραςθ 
 

 
Ημζρα 4θ (Κυριακι 10/2/2019) 
 

  9:30 Αφφπνιςθ - Πρωινό 

  10:30 Αναχϊρθςθ για Ζάππειο - Εκνικό Κιπο - Καφζ 

  13:00 Αναχϊρθςθ για Κζρκυρα 

  16:00 Στάςθ για καφζ ι φαγθτό 

  17:00 Αναχϊρθςθ - Συνζχιςθ ταξιδιοφ 

  20:30 Άφιξθ ςτθν Ηγουμενίτςα και αναχϊρθςθ για Κζρκυρα 
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  22:30 Άφιξθ ςτθν Κζρκυρα 
 

 

Προβλεπόμενοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων: 

Σριάντα δφο (32) μακθτζσ και 

Σρεισ (03) ςυνοδοί κακθγθτζσ 

Μετακίνηςη - Διαμονή: 

1. Μεταφορικό μζςο: Λεωφορείο (με χριςθ οχθματαγωγοφ πλοίου), διακζςιμο για όλεσ 
τισ μετακινιςεισ όλεσ τισ μζρεσ τθσ εκδρομισ. Στθν μετακίνθςθ Κζρκυρα-Ηγουμενίτςα 
(και αντίςτροφα) κα προτιμθκεί πορκμείο κλειςτοφ τφπου. 

2. ημείο αναχώρηςησ-επιςτροφήσ εκδρομήσ: Λιμάνι Κζρκυρασ (όπου κα γίνει ζλεγχοσ 
των οχθμάτων από τθν Τροχαία, θ επιβίβαςθ ςτα λεωφορεία κατά τθν αναχϊρθςθ και 
θ αποβίβαςθ κατά τθν επιςτροφι). 

3. Ξενοδοχείο: Τουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων, με πρωινό, ςε δίκλινα δωμάτια για τουσ 
μακθτζσ και ςε μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ. Θα προτιμθκεί ξενοδοχείο ςτο κζντρο 
τθσ πόλθσ. 

4. Ατομική ταξιδιωτική αςφάλιςη για μακθτζσ και ςυνοδοφσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ 
εκδρομισ οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι και ςε κάκε χϊρο, με καλφψεισ ηωισ, 
ατυχιματοσ, νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικϊν εξόδων κακϊσ και επείγουςασ 
αερομεταφοράσ. 

5. Σρόποσ πληρωμήσ:Στο ταξιδιωτικό γραφείο που κα επιλεγεί κα καταβλθκεί το 30% 
του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ εκδρομισ, τθν τρίτθ (3θ) εργάςιμθ θμζρα από τθν θμζρα 
ζγκριςθσ τθσ μετακίνθςθσ από τθν αρμόδια προϊςταμζνθ διοικθτικι αρχι.  

Το 40% κα καταβλθκεί αφοφ επιβεβαιωκοφν οι κρατιςεισ ςτο ξενοδοχείο, με τουσ 
όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ παροφςασ. 

Η εξόφλθςθ του υπολοίπου 30% κα γίνει το αργότερο εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν 
επιςτροφι ςτθν Κζρκυρα και με τθν προχπόκεςθ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο ιταν 
ςυνεπζσ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

 
την προςφορά θα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπεριλαμβάνονται και να αναγράφονται: 
1. Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ κακϊσ και θ οικονομικι 

επιβάρυνςθ ανά μακθτι. Να διευκρινίηεται μζχρι ποιο αρικμό μπορεί να μειωκεί ο 
αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ϊςτε να μθν μεταβλθκεί το κόςτοσ ανά άτομο 
(εξυπακοφεται αντίςτοιχθ μείωςθ ςτο ςυνολικό κόςτοσ). 

2. Η ονομαςία, θ διεφκυνςθ του ξενοδοχείου και θ κατθγορία του (ρητή αναφορά). 

3. Η αςφαλιςτικι εταιρεία ςτθν οποία είναι αςφαλιςμζνο το λεωφορείο και θ οποία 
παρζχει αςφαλιςτικι κάλυψθ ςτουσ επιβαίνοντεσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 
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4. Υποχρεωτικι αςφάλιςθ αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ διοργανωτι, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το 
οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

6. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ προςφερόμενθ τιμι είναι τελικι και ςε αυτιν 
ςυμπεριλαμβάνεται οποιοςδιποτε φόροσ, τζλοσ και κρατιςεισ κάκε είδουσ.  

   Σουριςτικό  γραφείο εκτόσ Κζρκυρασ, καταθζτει επιπλζον υπεφθυνη δήλωςη ότι το/τα 
λεωφορείο/α θα βρίςκονται κατά την ημζρα τησ αναχώρηςησ ζγκαιρα ςτο λιμάνι τησ 
Κζρκυρασ προκειμζνου πριν γίνει η επιβίβαςη να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητοσ 
ζλεγχοσ από την Σροχαία. 

   Το ςχολείο κα επιλζξει τθν πιο ςυμφζρουςα προςφορά ωσ προσ τα οικονομικά και 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά  ςφμφωνα με το άρκρο 13, παρ.2-3 τθσ αναφερόμενθσ ςτθν αρχι 
τθσ προκιρυξθσ ΥΑ . 
ΠΡΟΟΧΗ: Η μη τήρηςη ενόσ των προαναφερόμενων όρων, ακυρώνει την προςφορά. 

Το άνοιγμα των προςφορϊν και θ επιλογι κα γίνει ςτο ςχολείο τθν Σρίτη 22-01-2019 και 
ϊρα, 20:00.  

Οι προςφορζσ και το πρακτικό επιλογισ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου: 
https://www.esperinoepalkerkyras.gr/  

 

 

       

                                              

  

 

 
 

 

 

 

 

Ο  Διευκυντισ   

 

 

Μπατάσ Κων/νοσ 


