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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                   Κ. Αχαΐα   1-4-2022                                             
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                           Αρ. Πρωτ.: 227  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Τ.Κ. 25 200 Κ.ΑΧΑΪΑ     Προς: Ταξιδιωτικά γραφεία 

ΤΗΛ: (26930) 22204 – FAX: (26930) 24832 

mail@lyk-k-achaias.ach.sch.gr 
 

 
ΘΕΜΑ:   

 
Το ΓΕ.Λ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ  διοργανώνει: 
 

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
Για το σκοπό αυτό καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται να 
υποβάλουν  κλειστή έντυπη προσφορά για τη διοργάνωση της εκδρομής με 
τα παρακάτω στοιχεία: 
Α)  Ημερομηνία αναχώρησης: Τετάρτη 13-4-2022. 

Β)  Ημερομηνία επιστροφής: Πέμπτη 14-4-2022. 

Γ) Πρόγραμμα εκδρομής:  

1η ημέρα Τετάρτη 13-4-2022: 
Ώρα 07.30 αναχώρηση από τον χώρο του σχολείου (πλησίον του 2ου 
Δημοτικού σχολείου Κάτω Αχαΐας ) με 1 τουριστικό λεωφορείο.  

➢ 9:30 ενδιάμεση στάση στην Αμφιλοχία. 
➢ 12:00 άφιξη στα Ιωάννινα, επίσκεψη στο κάστρο Ιτς Καλέ. 
➢ 13:30 φαγητό. 
➢ 15:00 άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
➢ 19:30 περιήγηση στην πόλη φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 
2η ημέρα Πέμπτη 14-4-2022: 
Ώρα 08.30 π.μ. αφύπνιση και πρωϊνό στο ξενοδοχείο. 10:30 π.μ. επίσκεψη 
στο νησί των Ιωαννίνων, στο σπίτι του Αλή Πασά και στην μονή 
Φιλανθρωπινών. 

➢ 12:30 αναχώρηση για Πρέβεζα. 
➢ 14:00 άφιξη στην Πρέβεζα,  φαγητό και περιήγηση. 
➢ 17:00 αναχώρηση για Κάτω Αχαΐα. 
➢ 20:30 άφιξη στην Κάτω Αχαΐα. 

 
Δ) Αριθμός συμμετεχόντων: 40 μαθητές (ζητούμε ένα ελεύθερο για ειδική 
περίπτωση)  και 4 καθηγητές συνοδοί. 
Συνολικός ανώτατος αριθμός: 44 
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Ε) Διαμονή: Επιθυμούμε ξενοδοχεία τουλαχιστον τριών (*** χαρακτηρισμός 
Ε.Ο.Τ.) με παροχή πρωινού ή ημιδιατροφή, σε πρώτη προτίμηση στο κέντρο 
ή αν όχι, κοντά στο κέντρο των Ιωαννίνων. Απαραίτητη η αναφορά του 
ονόματος του ξενοδοχείου και περιγραφή του πρωινού. Τα δωμάτια να είναι 
τρίκλινα και τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 
καθηγητές. Επιθυμούμε να βρίσκονται στον ίδιο όροφο και στο ίδιο κτήριο. Το 
γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή εντός τριών ημερών θα προσκομίσει 
στο σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά ότι έκανε την κράτηση του 
ξενοδοχείου, αλλιώς κρίνεται έκπτωτο. 
 
ΣΤ) Μεταφορά: Με λεωφορείο (να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων) το οποίο 
θα πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
 
Ζ) Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα 
μετακινείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάση 
προγράμματος. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε 
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 12.00 στο 
Σχολείο, στο Γραφείο του Διευθυντή. 
 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
 
1.Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. 
2. Ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθενείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 
681/τ.β’/6-3-2017. 
3.Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά 
μαθητή. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. 
4.Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα 
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, τα λεωφορεία πληρούν τους όρους 
ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και συνοδών. 
5.Στη συνολική τιμή θα συμπεριλαμβάνονται τα διόδια διέλευσης της γέφυρας 
Ρίου-Αντιρρίου, των εθνικών οδών. 
 
Πέραν της προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας λήξης του 
διαγωνισμού, καμία προσφορά δε γίνεται δεκτή. 
Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια και χωρίς τα 
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, θα απορρίπτονται. 
 
Στις 5 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:10 μ.μ. στο γραφείο του 
Διευθυντή, θα επιλεγεί η καταλληλότερη προσφορά αφού αξιολογηθεί με 
κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά. 
Το επιλεγόμενο πρακτορείο θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη 
πραγματοποίησης της εκδρομής. 
 
Ισχύουσα νομοθεσία 

• η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 

 

 



3 

 

 

Κάτω Αχαΐα  1-4-2022                                            Ο Διευθυντής  

 
                                                                               
 
 

Ανδρέας Ψήνιας  
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