
Σελίδα 1 από 2 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ηγουμενίτσα 16/Ιανουάριος/2018 
Αρ. Πρωτ. Φ.23/ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
1

ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

 

Ταχ.Δ/νση : Δ. Σκυλοσόφου 14 Προς: Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας 
Ευροίας 1 
Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα 
(Αναρτήθηκε στην ιστοχώρο του σχολείου και 
της Δ/νσης). 

Ταχ. Κώδικας  : 46100  

E-mail  : 1gymigou@sch.gr  

Τηλ. - Fax : 2665022562 - 2665024499  

Πληροφορίες : Τσώνης Γεώργιος  

 

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής». 

Παρακαλούμε τα γραφεία ταξιδίων να μας αποστείλουν την προσφορά τους σε δύο κλειστούς 
φακέλους (τεχνική και οικονομική) μέχρι τη Δευτέρα 22-1-2018 και ώρα 10:00 για εκπαιδευτική 
εκδρομή του σχολείου μας στην Βουλή των Ελλήνων που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 8 
Φεβρουαρίου 2018 μέχρι Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, αφού λάβουν υπόψη τους τα 
παρακάτω: 

1. Για τη μετακίνηση – διαμονή – πληρωμή: 

 Ένα λεωφορείο. 

 Αριθμός μαθητών: σαράντα ένας ( 41 ). Με περιθώριο αλλαγής του αριθμού κατά ±5%. 

 Αριθμός συνοδών: τέσσερις ( 4 ). 

 Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων. 

 Δείπνο στο ξενοδοχείο στις 8-2-2018 και πρωινό 9-2-2018 και 10-2-2018. 

 Οι μαθητές και οι συνοδοί θα διαμείνουν όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο. Οι μαθητές σε τρίκλινα 
ή δίκλινα και οι συνοδοί σε μονόκλινα δωμάτια. 

 Τα δωμάτια να μην έχουν πρόσβαση σε μπαλκόνι. 

 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η 
συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το γραφείο ταξιδίων. 
 

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αντίγραφο αδειών κυκλοφορίας λεωφορείων. 

 Αντίγραφο αδειών οδήγησης οδηγών. 

 Αντίγραφο ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ. 

 Βεβαίωση αριθμού θέσεων των λεωφορείων. 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το 
οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 
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3. Πρόγραμμα εκδρομής: 
Πέμπτη 8-2-2018 Παρασκευή 9-2-2018 Σάββατο 10-2-2018 

07:00 Αναχώρηση. 

09:00 

Επισκέψεις στο Μουσείο και 
στον Αρχαιολογικό χώρο 
Ακρόπολης, Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού ή Πλανητάριο. 

10:00 
Επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο και 
σε εμπορικό κέντρο. 

16:00 Βουλή των Ελλήνων. 

19:00 Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

21:00 Θεατρική παράσταση.  

  21:00 
Δείπνο με πλήρες μενού σε 
ταβέρνα με μουσική. 

14:00 Αναχώρηση - Επιστροφή. 

Όλες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με τα λεωφορεία. 

Μετά την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα συνταχθεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού 
(ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα αναφερόμενα στην 
παρούσα ανακοίνωση, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή. 
 

 Ο Διευθυντής 

 

Τσώνης Γεώργιος 

 

 


