ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ
ΠΓΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Β. ΓΚΠ/Η ΗΠΓΙΡΟΤ
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7ο ΓΓΝΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δωδώνης 33, 45221 - Ιωάννινα
Ιζηοζελίδα: http://7lyk-ioann.ioa.sch.gr/wp/
e-mail : mail@7lyk-ioann.ioa.sch.gr
Πληροθορίες : Ντούρος Ιωάννης
Τηλέθωνο: 2651033644 & FAX 2651033624

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23 / 01 /2017
Αρ. Πρωη.: 33

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

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιωηικών γπαθείων για
ππαγμαηοποίηζη ζσολικήρ εκδπομήρ ζε ΝΑΤΠΛΙΟ- ΑΘΗΝΑ ( ΒΟΤΛΗ)»
ΥΔΣ.: Τ.Α. 220647/Γ2/23-12-2016 (ΦΔΚ 4227/ η. Β’/28-12-2016) πος ηποποποιεί ηην
Τ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011 (ΦΔΚ 2769/ η. Β’/02-12-2011)

Πποζκαλούμε ηα Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον
ΔΟΣ ζε ιζσύ, να καηαθέζοςν ζηο γπαθείο ηος Γ/νηη ηος 7ος ΓΔ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ζθπαγιζμένη
πποζθοπά καηά ηο σπονικό διάζηημα από 23/01/2017 μέσπι και 26/01/2017 και ώπα 12.00.
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 παπακάηω ζηοισεία:
1

ΥΟΛΔΙΟ

2

ΠΡΟΟΡΙΜΟ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

3

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ

4

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α –
ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

7Ο ΓΔ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΤΠΛΙΟ η ΣΟΛΟ : ( διανςκηέπεςζη )
ΑΘΗΝΑ : ( διανςκηέπεςζη )
09 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2017 – 11 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2017
54 ΜΑΘΗΣΔ – 4 ΤΝΟΓΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ
( Η Φιλοξενία ηων ςνοδών Καθηγηηών να είναι ζε
Μονόκλινα )
ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ
Σο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν
ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ.

1

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 4 ΑΣΔΡΩΝ
Καηά πποηεπαιόηηηα ζηο κένηπο (ύνηαγμα)
Γύο (02) Γιανςκηεπεύζειρ ζε ΝΑΤΠΛΙΟ (η
ΣΟΛΟ) και ΑΘΗΝΑ με ππυινό

5

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

6

ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (επίζκετη ζε
αξιοθέαηα - μοςζεία κηλ.)

ΝΑΙ – ξεναγήζειρ ζε ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ

7

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΘΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΦΗ
ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ
ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Ή ΑΘΔΝΔΙΑ

ΝΑΙ

9

ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ ΣΑΞΙΓΙΟΤ

ΝΑΙ (να ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι θόποι
διανςκηέπεςζηρ)

10

ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ

ΝΑΙ

11

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

ΝΑΙ

12

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

23/01/2017 μέσπι και 26/01/2017 και
ΩΡΑ 12.00

Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να παραδοθοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτο 7ο ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
το αργότερο μζχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται ςτον παραπάνω πίνακα. Σημειώνεται 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.
Η επιτροπή αξιολόγηςησ, πζραν τησ τιμήσ, ςυνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιςτία του
ταξιδιωτικοφ γραφείου και το εφροσ των προςφερομζνων παροχών και δεν
υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.
Τα 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 : http://7lyk-ioann.ioa.sch.gr/wp/
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΝΣΟΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕ04.01)
2

