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Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων 

                          ΚΟΙΝ.: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ – 

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ 

 

 

Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ 

ζσεηικά με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος 2
ος

  ΓΔΛ Ιωαννίνων 

και ηος ΓΔΛ Κόνιηζαρ από Ιωάννινα ππορ Βιέννη – Ππάγα- Ίννζμπποςκ» 

σεη: Τ.Α  129287/Γ2/10-11-2012 (ΦΔΚ 2769/η.Β ΄/ 2-12-2011 ) με θέμα  « Δκδπομέρ- 

Μεηακινήζειρ μαθηηών Γημόζιυν και Ηδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ 

και εκηόρ ηηρ σώπαρ» 

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 
 Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΣ ζε ιζσύ, 
να καηαθέζοςν ζηο γπαθείο ηος 2

ος
 Λςκείος Ηυαννίνυν ζθπαγιζμένη πποζθοπά καηά ηο 

σπονικό διάζηημα από 12/10/2015 μέσπι 16/10/2015 και ώπα 13.00 Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ 
ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δε θα γίνεηαι αποδεκηή. 

     Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ζαρ ενημεπώνοςμε όηι θα ππέπει να 

πεπιλαμβάνονηαι ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

1) Πποοπιζμόρ: Βενεηία – Βιέννη – Ππάγα - Ίννζμπποςκ. 

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν : 50 - 55 μαθηηέρ/μαθήηπιερ, 7 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί 

3) Μεηαθοπικό μέζο: Λεωθοπείο – καπάβι. Σα λευθοπεία να είναι ζηη διάθεζη ηυν 

ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 

4) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: Δνδεικηικά: Ανασώπηζη από 25/11 μέσπι 6/12. Οι 

ακπιβείρ ημεπομηνίερ μεηακίνηζηρ θα καθοπιζθούν ανάλογα με ηη διαθεζιμόηηηα 

καπαβιών, ξενοδοσείυν κ.λ.π. ζηην ανυηέπυ σπονική πεπίοδο  

5) Γιανςκηεπεύζειρ: Μία διανςκηέπεςζη ζηη Βιέννη, δύο διανςκηεπεύζειρ ζηην Ππάγα και 

μία ζηο Ίννζμπποςκ. 

6) Καηηγοπία καηαλύμαηορ: 4**** 

7) Λοιπέρ ςπηπεζίερ: 

ηο ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ πος θα ςποβληθεί να αναθέπονηαι λεπηομέπειερ για ηη 

ξενάγηζη ζηα αξιοθέαηα κάθε πόληρ 

8) Τποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

   

Εηηείηαι η ηελική ζςνολική ηιμή ηος ηαξιδιού και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή. 

Παπακαλούμε να αναθεπθούν αναλςηικά ηςσόν διαθοποποιήζειρ ζηην ηιμή ζε ζσέζη με 

ηον ακπιβή απιθμό ηων μαθηηών.  ηην ηιμή να ζςμπεπιληθθούν όλερ οι πάγιερ 

επιβαπύνζειρ π.σ. βαποπέηο ζηη Βενεηία. 

 



Παπακαλούμε καηά ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ να λάβεηε ςπότη ζαρ ηα εξήρ: 

 Εηηείηαι η  ππόζθεηη πποαιπεηική αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη 

αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ. 

 Οι εν πλυ διανςκηεπεύζειρ θα γίνοςν ζε ηεηπάκλινερ καμπίνερ ΑΒ4, με μπάνιο, για ηοςρ 

μαθηηέρ, και δίκλινερ Α2, για ηοςρ ζςνοδούρ. ε πεπίπηυζη πος ο απιθμόρ ηυν μαθηηών 

ή ηυν μαθηηπιών δεν είναι πολλαπλάζιο ηος 4 ηόηε ηςσόν επιπλέον κπεβάηι θα ππέπει να 

παπαμείνει αδιάθεηο.   

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/μαθηηπιών και εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με λευθοπεία 

μέσπι δέκα εηών, καηά πποηίμηζη πενηαεηίαρ, πος πληπούν ηιρ πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ 

μεηακίνηζηρ βάζει ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ. 

 Να αναθέπεηαι  οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο όνομα, η καηηγοπία ηος 

ξενοδοσείος και η ακπιβήρ ηοποθεζία.. 

 Ζ θιλοξενία ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει καθημεπινά ππυινό και δείπνο για ηο οποίο 

να ληθθεί μέπιμνα ώζηε να ζςμθυνεί, καηά ηο δςναηό, με ηιρ ελληνικέρ γεςζηικέρ 

ζςνήθειερ.  

 Από ηο ολικό ποζό πος θα ζςμθυνηθεί, θα κπαηηθεί από ηο διεςθςνηή ηος ζσολείος ηο 

15% και θα αποδοθεί μεηά ηην επιζηποθή ηυν μαθηηών από ηην εκδπομή, ςπό ηον όπο 

όηι ηηπήθηκαν εκ μέποςρ ηος ηοςπιζηικού γπαθείος όλερ οι δεζμεύζειρ πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηο ιδιυηικό ζςμθυνηηικό. 

 Σο σολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθόζον δε 

ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών/ηπιών. 

 Ζ επιηποπή αξιολόγηζηρ, πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνεκηιμά ηην ποιόηηηα, ηην αξιοπιζηία ηος 

ηαξιδιυηικού γπαθείος και ηο εύπορ ηυν πποζθεπομένυν παποσών και δεν ςποσπεούηαι 

να επιλέξει απαπαίηηηα ηο ππακηοπείο πος μειοδοηεί.  

 

Ζ Γιεςθύνηπια ηος ΓΔΛ Κόνιηζαρ                           Ο Γιεςθςνηήρ ηος 2
ος

 ΓΔΛ Ηυαννίνυν 

 

 

             Γιαννίηζη Διπήνη                                                      Παπαθώηηρ Γεώπγιορ 
                                                                                                                                  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 

 


