
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση  

  εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Πελοπόννησο (ανακοινοποίηση) 

ΣΧΕΤ.:   129287/Γ2/2011 Υ.Α.  (ΦΕΚ 2769/τ. Β’/02-12-2011) 

 

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο των σχολικών του δρα-

στηριοτήτων, εκπαιδευτική επίσκεψη τεσσάρων (4) ημερών  στην Πελοπόννησο, από 

την Πέμπτη 4 - 4 - 2013 μέχρι την Κυριακή 7 - 4 - 2013, εξήντα δύο (62) μαθητών και 

πέντε (5) συνοδών.  
 

Παρακαλούμε να αποστείλετε μέχρι την Πέμπτη 21-2-2013 και ώρα 12:00 στο σχο-

λείο με οποιοδήποτε τρόπο, κλειστή οικονομική προσφορά.  

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:  

1
η
 ημέρα 4 - 4 - 2013 (Πέμπτη): 

Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου στις 7:00 πμ, στάση στο Σείριο, Αθήνα, Ι-

σθμός της Κορίνθου, Τρίπολη, άφιξη στην Σπάρτη, διανυκτέρευση. 

 2
η
 ημέρα 5 - 4 - 2013 (Παρασκευή): 

Μολάοι, επίσκεψη στο περιβαλλοντικό κέντρο, Μονεμβασιά, Μυστράς, επιστροφή 

στη Σπάρτη, διανυκτέρευση.  

3
η
 ημέρα 6 - 4 - 2013 (Σάββατο): 

Σπήλαια Δυρού, Γύθειο, Λακωνική Μάνη, Ναύπλιο, διανυκτέρευση.  

4
η
 ημέρα 7 - 4 - 2013 (Κυριακή) 

Παλαμήδι, Μυκήνες, Επίδαυρος, Λουτράκι, επιστροφή στην Καρδίτσα.  

 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. τα λεωφορεία να είναι διαθέσιμα για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων με-

τακινήσεων όπως αναφέρονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα και τυχόν απρόβλεπτων 

αλλά αναγκαίων που πιθανά να προκύψουν. 

Καρδίτσα : 19-2-2013 

Αρ. Πρωτ.:   146 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Δ/νση :  Μυρμιδόνων 2 

T.K.: 43100 Καρδίτσα 

Τηλ. :2441029401 & 2441023787 

FAX: 2441029401 

ΠΡΟΣ 

ΚΟΙΝ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 



2. Να αναφέρεται προσφορά για ξενοδοχεία  

a. Για κατάλυμα τριών αστέρων 

b. Για κατάλυμα τεσσάρων αστέρων 

3. πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας.  

4. υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. η συνολική τιμή της προσφοράς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.  

 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

14 της 192287/Γ2/2011 Υπουργικής Απόφασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

 
Μιχαήλ Δ. Παπανούσκας 

Χημικός M.Sc. 


