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Θέµα: «Προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την µετακίνηση µαθητών της Γ΄ 
Τάξης του Γυµνασίου Κατασταρίου στα Ιωάννινα στις 29-30-31/3

ου
 /2012 

   Παρακαλούµε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆∆Ε Ζακύνθου η παρακάτω προκήρυξη 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 της Γ2/129287/10-11-2011 Υ.Α (ΦΕΚ2760/2-12-2012 
τ. Β΄) 
                                                         Προκήρυξη 
   «Το Γυµνάσιο Κατασταρίου Ζακύνθου καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να 
υποβάλουν στην ∆ιεύθυνση του σχολείου κλειστές προσφορές για την µετακίνηση 27έως 30 
µαθητών και 2 συνοδών  στα Ιωάννινα από 29  Μαρτίου 2012 έως 31 Απριλίου  2012 (δύο 
διανυκτερεύσεις )µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις: 

1. Προορισµός: Ιωάννινα 

2. Αριθµός µαθητών: είκοσι επτά  (27) έως τριάντα (30) σε δίκλινα και τρίκλινα 
δωµάτια. 

3. Αριθµός καθηγητών 2 (σε 1 δίκλινο και 1 µονόκλινο).  

4. Μέσο µετακίνησης: Πορθµείο και λεωφορείο 

5. Κατηγορία ξενοδοχείου: 4* στην πόλη των Ιωαννίνων. 

6. Πρωινό 

7 .Μετακινήσεις - Επισκέψεις(όπως στο πρόγραµµα). 

8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή εκδροµών 
9.Υπεύθυνη ∆ήλωση νοµίµου εκπροσώπου του γραφείου ότι διαθέτει ειδικό 
σήµα λειτουργίας σε ισχύ, συνοδευµένη από φωτοτυπία αυτού. 
   Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εντός σφραγισµένου φακέλου στη διεύθυνση του 
Σχολείου µέχρι Τετάρτη 29-2

ου
-2012 . Η προσφορά πρέπει να συµπεριλαµβάνει τη τελική 

συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού αλλά και την  επιβάρυνση ανά µαθητή. 
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   Πέµπτη 29/3

ου
  06 π.µ : Αναχώρηση για Κυλλήνη 09.00: Γέφυρα Ρίου Αντίρριου (ενηµέρωση – 

φωτορεπορτάζ στην έκθεση κατασκευής της  ). 10.30 Μεσολόγγι Κήπος Ηρώων – Παραλία 

(ενηµέρωση – φωτορεπορτάζ) 15: Άφιξη στα Ιωάννινα , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 16. Επίσκεψη 

στο νησάκι – περιήγηση στην πόλη (ενηµέρωση – φωτορεπορτάζ). 

   Παρασκευή 30/3
ου

  9,30 : Επίσκεψη στο Σπήλαιο του Περάµατος. (ενηµέρωση – φωτορεπορτάζ). 

13.00 : Άφιξη στο Μέτσοβο (Τυροκοµείο Αβέρωφ – Αρχοντικό Αβέρωφ (ενηµέρωση – 

φωτορεπορτάζ).17.00 : Επιστροφή στο ξενοδοχείο – περιήγηση στην πόλη. 

    Σάββατο 31/3
ου

  : 9.30 Επίσκεψη στο µουσείο κέρινων οµοιωµάτων 14.30 Στάση στην Πάτρα 

(ΒΕΣΟ) 17.15 Αναχώρηση από Κυλλήνη. (Το πρόγραµµα είναι ενδεικτικό . Μπορεί να υπάρξουν 

µικρές αλλαγές) . 
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