
                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ:     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση  

  εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο 
ΣΧΕΤ.:   129287/Γ2/2011 Υ.Α.  (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011) 
 
 

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο των σχολικών του δρα-
στηριοτήτων, εκπαιδευτική επίσκεψη τεσσάρων (4) ημερών  στην Κέρκυρα, από 10 έως 
και 13 Απριλίου 2014, πενήντα ενός (51) μαθητών και τριών (3) συνοδών.  

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε μέχρι την Πέμπτη 27-3-2014 και ώρα 11:00 πμ στο 
σχολείο με οποιοδήποτε τρόπο, κλειστή οικονομική προσφορά.  

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.  
Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτο-

ρείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  
 
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται: 
1η  ημέρα, 10-4-2014:  Αναχώρηση στις 07:00 πμ από το χώρο έναντι του Παυσιλύ-

που, στάση στο Μέτσοβο,  Σπήλαιο Ιωαννίνων (γεύμα), Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο στην πόλη.  

2η  ημέρα, 11-4-2014:  Πρωινό στο ξενοδοχείο, Άγιος Σπυρίδωνας, Σχολή Μουσικών 
Σπουδών Ιονίου, Μουσείο Κινεζικής Τέχνης, Κάστρο, γεύμα στην πόλη, Λιστόν, επιστρο-
φή στην πόλη, περιήγηση και δείπνο.  

3η  ημέρα, 12-4-2014:  Πρωινό στο ξενοδοχείο, Παλαιοκαστρίτσα, Μοναστήρι της 
Παλαιοκαστρίτσας, γεύμα, Πέλεκας, Αχίλλειο, κανόνι, περιήγηση στην πόλη και δείπνο.  

4η ημέρα, 13-4-2014:   Πρωινό στο ξενοδοχείο, Αναχώρηση από Κέρκυρα για Ηγου-
μενίτσα και Ιωάννινα, Δημοτικό Μουσείο και τζαμί Ασλάν πασά, κέρινα ομοιόματα του 
Βρέλλη, επιστροφή στα Ιωάννινα, γεύμα, αναχώρηση για Καρδίτσα και άφιξη στις 10:00 
μμ περίπου.  

  
Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 

1. το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο για την πραγματοποίηση των προγραμματισμέ-
νων μετακινήσεων και τυχόν απρόβλεπτων αλλά αναγκαίων που πιθανά θα προ-
κύψουν. 

2. να αναφέρεται προσφορά για ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. 

Καρδίτσα : 19-3-2014 
Αρ. Πρωτ.:   239 
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3. πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήμα-
τος ή ασθένειας.  

4. υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
5. η συνολική τιμή της προσφοράς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.  

 
Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

14 της 192287/Γ2/2011 Υπουργικής Απόφασης.  
 

 
 

Ο Διευθυντής 

 
Μιχαήλ Δ. Παπανούσκας 

Χημικός, M.Sc. 
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