
 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  ΜΔΣΟΒΟ   17-2-2017 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΠΑΗΓΔΗΑ, 

ΔΡΔΤΝΑ& ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 Απ. Ππωη. 73 

ΠΔΡ. Γ/ΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠ/Ζ ΖΠΔΗΡΟΤ 

Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ  

ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

  

  ΠΡΟ: Γ.Γ.Δ. Ν.  Ηωαννίνων 
   

1
ο
 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΜΔΣΟΒΟΤ  ΚΟΗΝ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ – 

ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 
   

Γ/ΝΖ: ΜΔΣΟΒΟ   

Σ.Κ: 44200   

Σηλ. : 2656041229   

Fax: 2656042352   

e-mail: mail@lyk-metsov.ioa.sch.gr   

Πληπ. : Μςλωνάρ Πέηπορ   

 

Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

με ηη μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηηρ Α΄ ηάξηρ ηος 1
ος

 ΓΔ.Λ. 

Μεηζόβος και ηος ΔΠΑ.Λ. Μεηζόβος, από Μέηζοβο ππορ Βελιγπάδι –Νιρ– Μέηζοβο, από 

Σεηάπηη 29 Μαπηίος 2017 μέσπι Κςπιακή 2 Αππιλίος 2017 ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ 

εγκεκπιμένος ππογπάμμαηορ ζσολικών δπαζηηπιοηήηων.» 

σεη: Τ.Α 220/647/Γ2/23-12-2016 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 ζηο1
ο
 ΓΔΛ Μεηζόβος, ζθπαγιζμένη πποζθοπά, ζε κλειζηό θάκελο(όσι με ηλεκηπονικό 

ηασςδπομείο ή Fax), καηά ηο σπονικό διάζηημα από  Παπαζκεςή 17 Φεβποςαπίος 2017 μέσπι Παπαζκεςή 

24 Φεβποςαπίος 2017 και ώπα 13:00.Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ αςηήρ καμία πποζθοπά και για 

κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 

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

ζηοισεία: 

1. Πποοπιζμόρ: Βελιγπάδι, ηπειρ(03) (διανςκηεπεύζειρ) –Νιρ μία (01) (διανςκηέπεςζη).  

2. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν : 40 μαθηηέρ,4ζςνοδοί  

3. Μεηαθοπικό μέζο: 

 Λεωθοπείο Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με λευθοπεία πος 

πληπούν ηιρ πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών βάζει ηηρ 

κείμενηρ νομοθεζίαρ. 

4. Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ : 

 Ανασώπηζη : Σεηάπηη 29 Μαπηίος 2017 

 Δπιζηποθή : Κςπιακή 2 Αππιλίος 2017 
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5. Καηηγοπία καηαλύμαηορ: Ξενοδοσεία 4 αζηέπυν.(Να αναθέπεηαι η ονομαζία, η ηοποθεζία και η 

επίζημη ιζηοζελίδα)- Ζ θιλοξενία να πεπιλαμβάνει καθημεπινά ημιδιαηποθή. 

6. Λοιπέρ ςπηπεζίερ: ςνοδόρ / ξεναγόρ για όλη ηη διάπκεια ηηρ εκδπομήρ. 

 

7. Τποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

8. ηην ηιμή να ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι θόποι ηυν πόλευν και οι ξεναγήζειρ από ηοπικό ξεναγό 

όπυρ αναθέπεηαι παπαπάνυ. 

 

Εηηείηαι η ηελική ζςνολική ηιμή (με ΦΠΑ) ηος ηαξιδιού και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή. 

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

 Εηηείηαι η ππόζθεηη πποαιπεηική αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή 

αζθένειαρ. 

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

ηοποθεζία και η εςκολία ππόζβαζηρ ζηο κένηπο ηυν πόλευν. 

 ε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ πποϋποθέζευν, ηο ζσολείο επιθςλάζζεηαι να αποθαζίζει για 

ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ. 

 Σο σολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθόζον δεν ζςμπληπυθεί ο 

απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών/ ηπιών. 

 Μονόκλινα δυμάηια για ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ. 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 ηος 1
ος

 ΓΔ.Λ ΜΔΣΟΒΟΤ 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ηος 1
ος

 ΔΠΑ.Λ ΜΔΣΟΒΟΤ 

 

 

ΠΔΣΡΟ ΜΤΛΩΝΑ 

 

 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΑΝΓΡΔΟΤ 

 

 

 

 

 

 


