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Τόπος:                                   Ιωάννινα - Ζαγοροτώρια 

Χρόνος:                                20 ως  23 Δεκεμβρίοσ  2019 

Αριθμός αηόμων:   34    *(+2 ; )    ( 26 κορίηζια κ΄ 08 αγόρια)  +  3 ζσνοδοί 

 

 

 

 Τπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλωηή, ζύκθωλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη πξόζζεηε αζθάιηζε, πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε 

πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο. 

 ε πεξίπηωζε απνδεδεηγκέλεο αλωηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο θαη 

καηαίωζεο ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ, λα επηζηξαθεί ην πνζό πνπ 

θαηέβαιε. 

 Σα ιεωθνξεία λα είλαη θαηλνύξηα θαη λα ζπλνδεύνληαη από ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα ΚΣΔΟ ( ζα εθηηκεζεί ε παιαηόηεηα ηνπ 

πνύικαλ). 

 Οη νδεγνί ηωλ πνύικαλ λα έρνπλ εκπεηξία νδήγεζεο πνύικαλ 

ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ. 

 

1. Γηακνλή: Ξελνδνρείν 4 ή 5 αζηέξωλ ζην θέληξν ηεο  πόιεωο. 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Αρ. Πρωτ. : 366 
Κζρκυρα, 05/12/2022 

    ΠΡΟ: 
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2. Γηα ηνπο καζεηέο / ηξηεο δίθιηλα θαη ηξίθιηλα  δωκάηηα. Γηα ηνπο ζπλνδνύο 

εθπαηδεπηηθνύο κνλόθιηλα δωκάηηα. Σα ηξίθιηλα δωκάηηα λα έρνπλ θαλνληθό 

θξεβάηη γηα ην ηξίην άηνκν (όρη ξάληζν). Η δηακνλή λα πεξηιακβάλεη πξωηλό 

θαζεκεξηλά θαη εη δπλαηόλ έλα γεύκα. 

3. Οη νδεγνί λα είλαη δηαζέζηκνη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ηωλ 

καζεηώλ. 

 Γηα ηηο παξαπάλω ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηελική ζσνολική ηιμή 

(πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη δηακνλήο) ηνπ νξγαλωκέλνπ ηαμηδηνύ, αιιά θαη ε 

επιβάρσνζη ανά μαθηηή. 

 Με θάζε πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε από ην ηαμηδηωηηθό γξαθείν 

ππεύζπλεο δήιωζεο όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

ηζρύ. 

     Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα πνηνηηθά, 

νηθνλνκηθά , αζθάιεηαο θαη νξγάλωζεο ηεο εθδξνκήο. 

     Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηεο  δηεπζύληξηαο, παξνπζία όζωλ 

ελδηαθεξνκέλωλ επηζπκνύλ ηελ Παξαζθεπή  09/12/2022 θαη ώξα 12:00 π.κ. θαη 

ηελ ίδηα κέξα ζα γίλεη ε επηινγή ζύκθωλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη, 

όζν θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ. 

     Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξω γξαπηή 

δηεπθξίληζε, όπωο θαη ην δηθαίωκα αθύξωζεο ηεο εθδξνκήο ιόγω κε 

ζπκπιήξωζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, 

ρωξίο απνδεκίωζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 
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