
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 
                                                                                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  02 - 02 - 2017 

                                                                                                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     :   16 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΟ 16-03-2017  ΜΕΧΡΙ  19-03-2017   

 
 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ : 
 
 Γενικό Λύκειο Νιγρίτας 
                                                  

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : 2322022492 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : 2322022493 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ : mail@lyk-nigrit.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Ιωάννινα 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ : 4 ( Τέσσερις ) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ : Από 16-03-2017 μέχρι 19-03-2017 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   
         ΜΑΘΗΤΩΝ : 

 95   ( Σε τρίκλινα δωμάτια ) 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    
         ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ : 

 5     ( Σε  μονόκλινα  δωμάτια ) 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ : 
5***** Αστέρων  ή  4**** 
( κατά προτίμηση 5***** Αστέρων ) 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ  : Ιωάννινα 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ : Δύο ( 02 ) Λεωφορεία   

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Ημιδιατροφή μέσα στο Ξενοδοχείο 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ    
    ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ : 

Ναι 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ : Ναι 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ  
      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   
      ΣΧΟΛΕΙΟ : 

Πέμπτη 09-02-2017   και                
ώρα   12.00 το μεσημέρι 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    
      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) : 

Όχι 



 
 
13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1) 10% του ποσού με την υπογραφή του 
ιδιωτικού συμφωνητικού 
2) 70% του ποσού σε δύο δόσεις και 
3) 20% του ποσού σαν ρήτρα καλής 
εκτέλεσης με την λήξη της εκδρομής  
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ            
 
1η ημέρα: Πέμπτη 16-03-2017  Νιγρίτα - Ιωάννινα 
 
08.00 π.μ. Αναχώρηση από το Λύκειο. Μέσω της Εγνατίας οδού φθάνουμε στα Ιωάννινα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Γεύμα. Επίσκεψη στο φημισμένο Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων 
του Παύλου Βρέλλη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την αρχαία Δωδώνη όπου υπήρξε 
λατρευτικό κέντρο του Δία και της Διώνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.  
Διανυκτέρευση. 

 
2η ημέρα: Παρασκευή 17-03-2017  Ιωάννινα 
 
08.00 π.μ. Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα Ζαγοροχώρια. Μέσω μιας πολύ 
όμορφης διαδρομής οδηγούμαστε στο Τσεπέλοβο. Θα περιπλανηθούμε στο χωριό πατώντας στα 
βήματα των γενεών που έζησαν και δημιούργησαν σε αυτόν τον τόπο. Θα συναντήσουμε 
αρχοντικά που άντεξαν στο χρόνο και λιθόκτιστους δρόμους (καλντερίμια), ακτινωτά 
διαταγμένους που συγκλίνουν στην κεντρική πλατεία του χωριού, η οποία στο παρελθόν, αλλά 
και σήμερα, ήταν το σημείο αναφοράς γεγονότων και κοινωνικών εκδηλώσεων. Ακολουθεί το 
γραφικό Μονοδένδρι με καλοχτισμένα σπίτια και δρόμους καλλιτεχνικά στρωμένους με πέτρες, 
το οποίο δεσπόζει μπρος από τη χαράδρα του Βίκου. Γεύμα σε ένα από τα παραδοσιακά 
ταβερνάκια του χωριού. Επίσκεψη στο χωριό Βίτσα  όπου η φυσική ομορφιά σε συνδυασμό με 
την αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα, αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 
3η ημέρα: Σάββατο 18-03-2017  Ιωάννινα 
 
08.00 π.μ. Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κάστρο του Δημοτικού Εθνογραφικού 
μουσείου όπου βρίσκεται το τζαμί του Ασλάν Πασά και το Βυζαντινό Μουσείο. Μετάβαση με 
καραβάκι στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης, με τα πολλά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε  το 
Μουσείο Αλή Πασά. Γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 
4η ημέρα: Κυριακή 19-03-2017  Ιωάννινα - Νιγρίτα  
 
08.00 π.μ. Πρωινό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο του Περάματος με τους 
εντυπωσιακούς σταλακτίτες. Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής θα γνωρίσουμε το Μέτσοβο 
που διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Θα επισκεφθούμε το αρχοντικό Τοσίτσα (μουσείο 
λαϊκής τέχνης) και την πινακοθήκη του Ε. Αβέρωφ (με πίνακες και γλυπτά των σημαντικότερων 
Ελλήνων καλλιτεχνών). Γεύμα στην γραφική πλατεία. Στη συνέχεια μέσω της Εγνατίας οδού 
φθάνουμε στην πόλη της  Νιγρίτας το βράδυ. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   
 
1. Η χαμηλότερη προσφορά θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, αλλά δεν θα είναι δεσμευτική για την 
επιλογή του πρακτορείου  
2. Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει :  
α) η επιβάρυνση ανά μαθητή.  
β) υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και βρίσκεται 
σε ισχύ.  
γ) συμπληρωμένο το συνημμένο έγγραφο 4.1 (σελίδα 4) για τον έλεγχο ασφαλιστικής κάλυψης 
υποψηφίου διοργανωτή εκπαιδευτικής εκδρομής καθώς και αντίγραφο αυτού του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  
3. Με το πέρας της εκδρομής θα δοθούν από το πρακτορείο στους μαθητές ατομικές αποδείξεις 
πληρωμής.  
4. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και όχι μέσω e-mail. 
 
                                                                                                                                              Ο Διευθυντής 
 
                                                                                                                                      Παναγιώτης   Ζαρίμπας                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.1   ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ1 

 (Βάσει του από 20.12.2011 Μνημονίου-Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  και ΗΑΤΤΑ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 339/1996 

και της Υ.Α. 129287/Γ2/2011) 
 
 

Αποστέλλεται από τον Διευθυντή του σχολείου στον ΗΑΤΤΑ, μαζί με αντίγραφο του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, για διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (συμπληρώνονται από το σχολείο): 

 
Σχολείο : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 
Προορισμός εκδρομής : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Ημερομηνία αναχώρησης : 16-03-2017 
Διάρκεια εκδρομής :  ΑΠΟ 16-03-2017 ΜΕΧΡΙ 19-03-2017 
Αριθμός ατόμων :  95 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 5 ΣΥΝΟΔΟΙ 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
για κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και περίπτωσης αφερεγγυότητας ή πτώχευσης για τη 

συγκεκριμένη εκδρομή, σύμφωνα με το Π.Δ. 339/1996 
 
Στοιχεία (συμπληρώνονται από το τουριστικό γραφείο): 
 
Τουριστικό γραφείο:  .................................... 
Ασφαλιστική εταιρεία:  ................................. 
Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου:  ............................. 
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου ασφαλιστικής εταιρείας (όνομα, τηλέφωνο, email):   
                                                                                              ........................................................ 
                                                                            .......................................................................... 
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρακτορείου (όνομα, τηλέφωνο, email):                                                                 
…………………………………… 
                                                                           ………………………………………………... 
                                                                        

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
Εφ’ όσον το σχολείο έχει επιλέξει πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για τη συγκεκριμένη εκδρομή του:  
 
Στοιχεία (συμπληρώνονται από το τουριστικό γραφείο): 
 
Ασφαλιστική εταιρεία:  …………………………………                   
Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου:  ……………………..  
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου ασφαλιστικής εταιρείας (όνομα, τηλέφωνο, email):   
                                                                                              ........................................................ 
                                                                            .......................................................................... 
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρακτορείου (όνομα, τηλέφωνο, email):                                                                 
…………………………………… 
                                                                           ………………………………………………... 
 

 
                                                                                                                                             
 

                                                 
1  Ή «Εκπαιδευτικής Επίσκεψης-Μετακίνησης» ή «Εκπαιδευτικής ανταλλαγής και αδελφοποίησης» ή 
«Μετακίνησης Μαθητών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού ή άλλου Προγράμματος  ή δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας» ή 
«Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων», ανάλογα με την περίπτωση.   


