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      ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

     ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ, 

    ΓΡΓΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

ΠΓΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Β. ΓΚΠ/Η ΗΠΓΙΡΟΤ 

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

9ξ ΓΓΝΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΚΑΡΔΑΜΙΣΙΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Γθμικήπ Αμηιζηάζετπ Καοδαμίηζια Σ.Κ 45500  

Ιζηξζελίδα: http://9lyk-kardam.ioa.sch.gr/ 

e-mail : mail@9lyk-kardam.ioa.sch.gr  

Πληοξθξοίεπ : Νηξύοξπ Ιωάμμηπ 

Σηλέθτμξ: 2651035313 & FAX 2651022194 
                                                                                                                             ΠΡΟ:   Δ/νςη Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων 
                                                                                                          (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα) 
                                                                                                                          
 
        ΚΟΙΝ:   Σουριςτικά – Σαξιδιωτικά Γραφεία 
         (μζςω τησ ιςτοςελίδασ τησ Δ/νςησ 
         Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννίνων) 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηςη ςχολικήσ εκδρομήσ» 
 
ςεη. Τ.Α  129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΓΚ 2769/η.Β ΄/ 2-12-2011 ) άοθοξ 2  Παοάγοαθξπ 3 με θέμα  

«Γκδοξμέπ- Μεηακιμήζειπ μαθηηώμ Δημόζιωμ και Ιδιωηικώμ ζςξλείωμ Δερηεοξβάθμιαπ Γκπαίδερζηπ εμηόπ 

και εκηόπ ηηπ ςώοαπ» 

Ποξζκαλξύμε ηα Γοαθεία Γεμικξύ Σξροιζμξύ με ειδικό ζήμα και άδεια λειηξρογίαπ από ηξμ ΓΟΣ ζε ιζςύ, μα 

καηαθέζξρμ ζηξ γοαθείξ ηξρ Δ/μηη ηξρ 9ξρ  ΓΓ.Λ. ΚΑΡΔΑΜΙΣΙΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ζθοαγιζμέμη 

ποξζθξοά καηά ηξ ςοξμικό διάζηημα 12/02/2018 μέςοι 14/02/2018 και ΩΡΑ 12.30 μμ   

Μεηά ηημ παοέλερζη ηηπ ημεοξμημίαπ καμιά ποξζθξοά και για καμέμα λόγξ δε θα γίμεηαι απξδεκηή. 

Για ηη ζύμηανη ηηπ ποξζθξοάπ αρηήπ ζαπ εμημεοώμξρμε όηι θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξμηαι ηα 

παοακάηω ζηξιςεία: 

 

1 ΥΟΛΓΙΟ 9Ο ΓΓ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ  - ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ 
 ΝΑΤΠΛΙΟ: ( διαμρκηέοερζη ΝΑΤΠΛΙΟ ή ΣΟΛΟ ) 

 ΑΘΗΝΑ : ( διαμρκηέοερζη ) 

22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2018 – 24 ΜΑΡΣΙΟΤ 2018 

3 
ΠΡΟΒΛΓΠΟΜΓΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΩΝ 

40  ΜΑΘΗΣΓ – 4  ΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΓ 

( Η Φιλξνεμία ηωμ ρμξδώμ Καθηγηηώμ μα είμαι  

ζε Μξμόκλιμα ) 

4 
ΜΓΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΓΟ/Α – 

ΠΡΟΘΓΣΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

ΛΓΩΦΟΡΓΙΟ  

  Σξ λετθξοείξ μα είμαι ζηη διάθεζη ητμ 

ζρμμεηεςόμητμ για όλεπ ηιπ μεηακιμήζειπ. 

 

 

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 09/02/2018 

Αο. Ποωη.: 032 

http://9lyk-kardam.ioa.sch.gr/
mailto:mail@9lyk-kardam.ioa.sch.gr
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5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΞΓΝΟΔΟΥΓΙA  3 η 4 ΑΣΓΡΩΝ 

Με ποωιμό  

  

6 
ΛΟΙΠΓ ΤΠΗΡΓΙΓ (επίζκεση 

ζε ανιξθέαηα - μξρζεία κηλ.) 
ΝΑΙ  

 ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΡΑΦΓΙΟ 

7 
ΤΠΟΥΡΓΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΓΤΘΤΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΝΑΙ 

8 

ΠΡΟΘΓΣΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΑΛΤΦΗ ΓΞΟΔΩΝ Γ 

ΠΓΡΙΠΣΩΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Ή 

ΑΘΓΝΓΙΑ 

ΝΑΙ 

9 
ΣΓΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΓΝΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ 

ΝΑΙ   (μα ζρμπεοιλαμβάμξμηαι ξι θόοξι 

διαμρκηέοερζηπ - ΞΓΝΟΔΟΥΓΙΩΝ αμά δωμάηιξ) 

10 ΓΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑΙ 

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΝΑΙ 

12 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

12/02/2018 μέςοι και 14/02/2018 και 

ΩΡΑ 12.30 

 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να παραδοθοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτο 9ο ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

το αργότερο μζχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται ςτον παραπάνω πίνακα. ημειώνεται ότι: 

 Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεί θα κρατηθεί από το Δ/ντη του ςχολείου το 10% 
και θα αποδοθεί μετά την επιςτροφή των μαθητών από την εκδρομή  υπό τον όρο ότι 
τηρήθηκαν εκ μζρουσ του τουριςτικοφ γραφείου όλεσ οι δεςμεφςεισ που 
περιλαμβάνονται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό.    

 Οι μετακινήςεισ των μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία 
κατά προτίμηςη πενταετίασ, που πληροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνηςησ 
βάςει τησ κείμενησ νομοθεςίασ. 

 Να αναφζρεται οπωςδήποτε ςτην προςφορά ςασ το όνομα, η κατηγορία του 
ξενοδοχείου και η ακριβήσ τοποθεςία. 

 Μονόκλινα δωμάτια για τοσς/τις εκπαιδεστικούς, δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα για 

τοσς/τις μαθητές/μαθήτριες. 

 Αν οι χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ ςυμφώνα με το νόμο απαιτοφν δεφτερο οδηγό η φπαρξη 
του να αναφζρεται ρητά ςτη προςφορά. 

 υνημμζνα παραθζτουμε ςφντομο πρόγραμμα τησ εκδρομήσ το όποιο επιδζχεται 
μεταβολζσ ςτην τελική του διαδρομή  με απόφαςη του ςυλλόγου των καθηγητών μασ. 
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 1η  ημζρα:  Αναχώρηςη από ΙΩΑΝΝΙΝΑ και μετάβαςη  ςτο Ναφπλιο με ενδιάμεςη 
ςτάςη και ενημζρωςη γφρω από τη καταςκευή τησ γζφυρασ ΡΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΙΟΤ . 

 2η  ημζρα: Ξενάγηςη ςτο ΝΑΤΠΛΙΟ, μετάβαςη ςε ΑΘΗΝΑ. 
 3η  ημζρα: Ξενάγηςη  ςε ΑΘΗΝΑ – επιςτροφή ςε  ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
 Αναλυτικό πρόγραμμα τησ εκδρομήσ ςτο πρακτικό του υλλόγου των 

καθηγητών του χολείου μασ. 
 

Σα ςχολεία διατηροφν το δικαίωμα να μην πραγματοποιήςουν την εκδρομή εφόςον δε ςυμπληρωθεί ο 
απαραίτητοσ αριθμόσ μαθητών / μαθητριών ή ςε περίπτωςη ανυπζρβλητου κωλφματοσ.  

Η  απόφαςη τησ επιτροπήσ επιλογήσ του Λυκείου μασ θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου :  

Ιζηξζελίδα: http://9lyk-kardam.ioa.sch.gr/  e-mail : mail@9lyk-kardam.ioa.sch.gr  

 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
 

ΝΣΟΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ( ΦΤΙΚΟ ) 
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