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ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

   Το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  από 08/03/2018  έως 
και  10/03/2018   (δύο  διανυκτερεύσεις) με προορισμό τα  Ιωάννινα.  

       Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 25 έως 30 μαθητές της  και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές. 

Το ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ  (“Πούλμαν)” θα πρέπει να πληροί  τους από τον νόμο                                         
(ΦΕΚ  681/06/03/2017/ τεύχος 2ο)  προβλεπόμενους  όρους   ασφαλείας   (ΚΤΕΟ, ασφάλεια, 
κτλ) καθώς και η ΠΡΩΤΗ του ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ να είναι (κατά προτίμηση) το πολύ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ. 

    Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης 
Διοργανωτή   όπως και ταξιδιωτική ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα των μαθητών και 
συνοδών  σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδρομής (ΦΕΚ 
681/06/03/2017/τεύχος 2ο) 

    Η κατηγορία του ξενοδοχείου διαμονής πρέπει να είναι 3 ή 4 αστέρων,  να βρίσκεται εντός της 
πόλεως των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και να περιλαμβάνει πρωινό. 

    Κατά τη  διάρκεια της διαμονής θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα σε 
μικρή απόσταση από την πόλη καθώς και  μία (1) επίσκεψη  στο  ΜΕΤΣΟΒΟ ή στα 
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.                       

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 /02/ 2018 και ώρα 13:00, 
στο 9ο ΓΕΛ Πάτρας  και στο γραφείο του Διευθυντή, κλειστή προσφορά όπου θα αναγράφεται η 
συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, και η ανά μαθητή επιβάρυνση, καθώς επίσης και όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα του οχήματος (Άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια  οδηγού), και υπεύθυνη 
δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ και ό,τι άλλο προβλέπει το ΦΕΚ 681/06/03/2017/τεύχος 2ο. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ  13 /2/ 2018 στις 12:30. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τον Διευθυντή του σχολείου.                                 
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