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ΚΟΙΝ.: 

 

ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΚΚΚ   ΗΗΗ   ΡΡΡ   ΥΥΥ   ΞΞΞ   ΗΗΗ   

ΕΕΕκκκδδδήήήλλλωωωζζζηηηςςς   εεενννδδδιιιαααθθθέέέρρροοονννηηηοοοςςς      γγγιιιααα   ηηηηηη   δδδιιιοοορρργγγάάάνννωωωζζζηηη   ΕΕΕκκκδδδρρροοομμμήήήςςς   ΠΠΠρρροοογγγρρραααμμμμμμάάάηηηωωωννν   

ΠΠΠοοολλλιιιηηηιιιζζζηηηιιικκκώώώννν   –––ΠΠΠεεερρριιιβββαααλλλλλλοοονννηηηιιικκκώώώννν   –––   ΑΑΑγγγωωωγγγήήήςςς   ΥΥΥγγγεεείίίαααςςς...   

Σο 1ο Γενικό Λφκειο Αιγίου προτίκεται να πραγματοποιιςει τριιμερθ εκδρομι 

των προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν  – Περιβαλλοντικϊν και Αγωγισ Τγείασ ςτα 

Ιωάννινα, από τττηηηννν   ΠΠΠέέέμμμπππτττηηη    666///444///222000111777   μμμέέέχχχρρριιι   τττοοο    ΣΣΣάάάββββββααατττοοο       888///444///222000111777... Η εκκίνθςθ τθσ 

εκδρομισ κα γίνει από το ςχολείο μασ ςτισ 07.30 π.μ.  

Αρικμόσ μακθτϊν - τριϊν που κα ςυμμετάςχουν: 90 (ενενιντα).  

Αρικμόσ κακθγθτϊν που κα ςυμμετάςχουν: 5 (πζντε).  

φνολο 95 (ενενιντα πζντε άτομα). 

Για τον παραπάνω λόγο και ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ ηθτοφμε 

ΚΛΕΙΣΕ – ΦΡΑΓΙΜΕΝΕ προςφορζσ από ενδιαφερόμενα τουριςτικά γραφεία 

που κα κατατεκοφν μζχρι τθν Σετάρτθ 01/03/2017  και ϊρα 11.00 π.μ. ςτα γραφεία 

του Λυκείου μασ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Σο ξενοδοχείο κα πρζπει να είναι 4 ι 5 αςτζρων ςτθν περιοχι τθσ πόλεωσ των Ιωαννίνων 
2. Σα λεωφορεία κα είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που 

αποδεικνφουν τθν νόμιμθ και αςφαλι κυκλοφορία τουσ 
3. Σα λεωφορεία κα πραγματοποιιςουν τισ μετακινιςεισ όπωσ προβλζπονται ςτο πρόγραμμα.  
4. Θα υπάρχει αναφορά ότι κα περιλθφκεί, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ, πρόςκετθ ομαδικι 

αςφαλιςτικι κάλυψθ, ςε επίςθμθ αςφαλιςτικι Εταιρεία, για όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ 
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ για περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

5. Από τθ ςυνολικι αξία τθσ εκδρομισ το 20% κα παρακρατθκεί ςαν εγγφθςθ ακριβοφσ 
εκτζλεςισ τθσ και κα αποδοκεί μετά τθν επιςτροφι του ςχολείου από τθν εκδρομι. 



6. τθν κλειςτι προςφορά θ οποία κα υποβλθκεί ςτο χολείο μασ κα αναγράφεται θ ςυνολικι 
τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ και θ ανά μακθτι επιβάρυνςθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, 
Δθμοτικϊν Φόρων, αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και όποιασ άλλθσ επιβάρυνςθσ κα μποροφςε να 
υπάρξει. 
 

       ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 Σο χολείο ι ο κακθγθτισ - αρχθγόσ τθσ εκδρομισ διατθρεί το δικαίωμα να διαμορφϊςει το 
πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κατά τθν κρίςθ του, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν καλφτερθ δυνατι 
ζκβαςθ τθσ εκδρομισ χωρίσ να παρεκκλίνει από τουσ βαςικοφσ όρουσ που προαναφζρονται. 

 Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ που δε κα πραγματοποιθκεί θ μετακίνθςθ ςτισ οριςκείςεσ 
θμερομθνίεσ λόγω πραγματικισ ανϊτερθσ βίασ (αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, απεργίεσ κτλ.) κα 
προβλζπεται θ  επιςτροφι όλων των χρθμάτων, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ για το ςχολείο. 

 

 

 

Ο Διευκυντισ του 1ου ΓΕΛ Αιγίου 

Χαριτωνίδης Ευστράτιος 

Χημικός 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


