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 Κέπκςπα   04-05 -2018 

 

Απ. ππ.:   203 

Πποκήπςξη - ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιωηικών 

γπαθείων για  καηάθεζη πποζθοπών ημεπήζιαρ εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ 

μαθηηών ηηρ Α΄ ηάξηρ ηος 2
ος

 Λςκείος ζηα Γιάννενα. 

 

Με βάζε ηελ Υ.Α.  33120/ΓΓ4/28-02-2017, ΦΔΚ 681/06-03-2017 η. Β’ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο,ην ζρνιείν  πξνζθαιεί ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία 

λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο θιεηζηέο πξνζθνξέο (δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε 

πξνζθνξώλ κε fax ή δηαδηθηπαθά θαη θάζε πξνζθνξά κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ζα γίλεη 

δεθηή ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 190919/Γ2/25-11-2014 ηνπ ΥΠΠΑΗ) ζην Γξαθείν 

ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ καο  κέρξη ηην Σεηάπηη 09-05-2018 και ώπα 12.00΄. 

 

Πποδιαγπαθέρ εκδπομήρ 

 

Πξόγξακκα:  

08.00’: Αλαρώξεζε γηα Ζγνπκελίηζα κε θιεηζηό πνξζκείν 

09.30’: Άθημε ζηελ Ζγνπκελίηζα. Αλαρώξεζε γηα Γηάλλελα 

10.45΄: Ξελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Γσδώλεο 

12.00’: Άθημε ζηα Γηάλλελα- πεξηήγεζε ζην Κάζηξν-  επίζθεςε ζην κνπζείν 

ηνπ Κάζηξνπ 

13.30΄: Διεύζεξε πεξηήγεζε ζηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ 

14.30’: Γεύκα 

16.00΄: Δπίζθεςε ζην λεζί ηνπ Αιή Παζά 

18.00’: Αλαρώξεζε από Γηάλλελα γηα Ζγνπκελίηζα 

19.30’: Αλαρώξεζε από Ζγνπκελίηζα γηα Κέξθπξα κε θιεηζηνύ ηύπνπ 

πνξζκείν. 

21.00’: Άθημε ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο – Τέινο εθδξνκήο 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/βάθμιαρ  & Β/βάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ιονίων Νήζων 

Γ/νζη Β/βάθμιαρ Δκπ. Κέπκςπαρ 

2
ο
 Γενικό Λύκειο Κέπκςπαρ 

π. Ξύνδα 4, 49100 Κέπκςπα., Σηλ. 2661043400,  fax: 2661031733 

Email:   mail@2lyk-kerkyr.ker.sch.gr 
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5. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ μαθηηών: 91 (ενενήνηα έναρ) 

6. Απιθμόρ ζςνοδών καθηγηηών: 05  (πένηε) 

7. ύνολο ζςμμεηεσόνηων: 96 (ενενήνηα έξι) 

8. Μεηαθοπικό μέζο: Πινίν – Λεσθνξείν, δηαζέζηκν γηα θάζε 

κεηαθίλεζε.  

9. ημείο ανασώπηζηρ-επιζηποθήρ εκδπομήρ: Ληκάλη Κέξθπξαο   

10. Σπόπορ πληπωμήρ: 70% ηνπ πνζνύ ηελ Παξαζθεπή 11-05-2018 σο 

ηηο 14.00’ θαη ην ππόινηπν 30% ηελ Τεηάξηε 16-05-2018 σο ηηο 14.00’  

 

ηην πποζθοπά  θα ππέπει ςποσπεωηικά να ζςμπεπιλαμβάνονηαι και να 

αναγπάθονηαι :   

1. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε αλά καζεηή κε ηελ πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ. Ο ΦΠΑ λα έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί. 

2. Γηεπθξίληζε κέρξη πνην αξηζκό κπνξεί λα κεησζεί ν αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 

θαη λα κελ κεηαβιεζεί ην θόζηνο αλά άηνκν (εμππαθνύεηαη αληίζηνηρε κείσζε 

ζην ζπλνιηθό θόζηνο). 

3. Ζ δπλαηόηεηα αηνκηθήο πξναηξεηηθήο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο γηα όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ρώξν, κε 

θαιύςεηο δσήο, αηπρήκαηνο, λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ εμόδσλ 

θαζώο θαη επείγνπζαο αεξνκεηαθνξάο. 

4. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία είλαη αζθαιηζκέλν ην ιεσθνξείν θαη ε 

νπνία παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο επηβαίλνληεο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο 

5. Yπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

6. Yπεύζπλε δήισζε  όηη  ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.    

7. Πξνζδηνξηζκόο ησλ αθπξσηηθώλ ηειώλ θαη’ άηνκν, αλάινγα κε ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ζα πξνθύςεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο καζεηή θαζώο θαη ε 

επηβάξπλζε λένπ ζπκκεηέρνληα ζηελ αθπξσκέλε ζέζε. 

Σο ζσολείο θα επιλέξει ηη ζςμθεπόηεπη πποζθοπά ζύμθωνα με ηο άπθπο 

14 - παπ. 2 ηηρ αναθεπομένηρ ζηην απσή ηηρ πποκήπςξηρ εγκςκλίος. 
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      Τν άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ θαη ε επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ ζα 

γίλεη ζην ζρνιείν ηελ Σεηάπηη  09-05-2018 και ώπα 12.30’ θαη ε επηινγή ζα 

αλαξηεζεί ζηε ζειίδα ηνπ.  

 

 

            Ο Γηεπζπληήο 

 

                                                 Γηώξγνο Σ. Ενύκπνο 

                                                                   Μαζεκαηηθόο  Ph.D.   

                


