
 
 

 

 
 

      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
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ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
ΠΔΡΗΦ. Γ/ΝΖ Π. & Γ.ΔΚΠ/Ζ ΖΠΔΗΡΟΤ  
Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

«ΜΑΡΟΤΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΙΚΑ 
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---- 
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       Καηζικάρ, 13/3/2017 

       Αρ. Πρωτ : 108 

              
 
 
 
 
 

            ΠΡΟ: ΠΡΟ:   Δ/νζη Δ.Ε. Ν. 
Ιωαννίνων  
(για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα) 
 
ΚΟΙΝ:   Σοςπιζηικά – Σαξιδιωηικά 
Γπαθεία (μέζω ηηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ 
Δ/νζηρ Δ/θμιαρ Εκπ/ζηρ Ιωαννίνων) 
 
 
                             
                           

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιυηικών γπαθείυν για καηάθεζη πποζθοπάρ 

ζσεηικά με ππαγμαηοποίηζη ζσολικήρ εκδπομήρ ηηρ Β Σάξηρ ηος «Μαπούλειος» 

ΓΔ.Λ. Καηζικά από Καηζικά Ηυαννίνυν ζηην Αθήνα με επιζηποθή από 26-3-2017 έυρ 

28-3-2017» 

ΥΔΣ.: Τ.Α. 33120/γδ4/28-2-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β’/06-03-2017) με θέμα «Δκδπομέρ-Δκπαιδεςηικέρ 

επιζκέτειρ Γημοζίυν και Ηδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ 

σώπαρ» (Άπθπο 3 Παπάγπαθορ 2: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις ζηο Πλαίζιο ηοσ Αναλσηικού 

Προγράμμαηος) 

Προσκαλούμε 

Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΣ ζε ιζσύ, να 

καηαθέζοςν ζηο γπαθείο ηος Γ/νηη ηος ΓΔ.Λ. Καηζικά ζθπαγιζμένη πποζθοπά καηά ηο σπονικό 

διάζηημα από 13/3/2017 μέσπι 17/3/2017 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 10.30 πμ. Μεηά ηην 

παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ καμιά πποζθοπά και για κανένα λόγο δε θα γίνεηαι αποδεκηή. 

Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ζαρ ενημεπώνοςμε όηι θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι 

ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

 

1 ΧΟΛΔΙΟ «Μαρούλειο» ΓΔ.Λ. Κατσικά Ν. Ιωαννίνων 

2 ΠΡΟΟΡΗΜΟ  - ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΘΖΝΑ 

26 ΜΑΡΣΗΟΤ 2017 – 28 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2017 

3 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

41 ΜΑΘΖΣΔ – 3 ΤΝΟΓΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

 

4 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ ΜΔΟ– 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ. Σο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη 

ηυν ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ 



5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 4 ΑΣΔΡΧΝ. Ζ ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ ΝΑ ΔΗΝΑΗ Δ ΣΡΗΚΛΗΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 

ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΟΓΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Δ 

ΜΟΝΟΚΛΗΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 

 

6 
ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ (επίζκετη 

ζε αξιοθέαηα - μοςζεία κηλ.) 

ΝΑΗ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, 

ΔΠΗΚΔΦΖ ΥΧΡΧΝ ΟΠΧ ΘΑ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…) 

 ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 

7 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΖ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΝΑΗ 

8 

ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΚΑΛΤΦΖ ΔΞΟΓΧΝ Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ Ή 

ΑΘΔΝΔΗΑ 

ΝΑΗ 

9 
ΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 

ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 
ΝΑΗ  

10 ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΑΝΑ ΜΑΘΖΣΖ ΝΑΗ 

11 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΝΑΗ 

12 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Παρασκευή 17/3/2017 και 

ώρα 10.30.00 πμ 

 

Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ ππέπει να παπαδοθούν ζε κλειζηό θάκελο ζηο ΓΔ.Λ. Καηζικά ηο 

απγόηεπο μέσπι ηην ημεπομηνία και ώπα πος αναγπάθεηαι ζηον παπαπάνυ πίνακα. ημειώνεηαι 

όηι: 

 Εηηείηαι η ηελική ηιμή με ΦΠΑ και ηελική επιβάπςνζη ανά μαθηηή. 

 Από ηο ολικό ποζό πος θα ζςμθυνηθεί, θα κπαηηθεί από ηο διεςθςνηή ηος ζσολείος 

ηο 10% και θα αποδοθεί μεηά ηην επιζηποθή ηυν μαθηηών από ηην εκδπομή, ςπό 

ηον όπο όηι ηηπήθηκαν εκ μέποςρ ηος ηοςπιζηικού γπαθείος όλερ οι δεζμεύζειρ πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηο ιδιυηικό ζςμθυνηηικό. 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/μαθηηπιών και εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με 

λευθοπεία πος πληπούν ηιρ πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ βάζει ηηρ 

κείμενηρ νομοθεζίαρ   

 Να αναθέπεηαι οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο όνομα, η καηηγοπία ηος 

ξενοδοσείος και η ακπιβήρ ηοποθεζία. 

 Ζ θιλοξενία ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει καθημεπινά ππυινό 

 Σο ζσολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη αν δεν 

ζςμπληπυθεί ο απαιηούμενορ απιθμόρ μαθηηών. 

 ε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ ςποσπεώζευν, ηο ζσολείο επιθςλάζζεηαι για 

να αποθαζίζει για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ 

  Ζ επιηποπή αξιολόγηζηρ, πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνεκηιμά ηην ποιόηηηα, ηην αξιοπιζηία 

ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος και ηο εύπορ ηυν πποζθεπομένυν παποσών και δεν 

ςποσπεούηαι να επιλέξει απαπαίηηηα ηο ππακηοπείο πος μειοδοηεί. 

 

                      Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

                     Βπάνορ Νικόλαορ 


