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Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος 5
ος

 Γενικού Λςκείος Ιωαννίνων 

από Ιωάννινα ππορ έππερ και Θεζζαλονίκη» 

ρεη: Τ.Α  129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/η.Β ΄/ 2-12-2011 ) άπθπο 2  Παπάγπαθορ 3 κε ζέκα  

«Δθδξνκέο- Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ Γεκόζησλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο»  

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

 
 Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ, λα 
θαηαζέζνπλ ζηο 5

ο
 Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά  θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 31/10/2017 μέσπι 06/11/2017 και ώπα 12:00 μμ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο θακία 
πξνζθνξά θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

     Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Πποοπιζμόρ: ΗΩΑΝΝΗΝΑ – ΔΡΡΔ (Ορπξά Ρνύπει-Λίκλε Κεξθίλε-Άλσ Πνξόηα),  (1 

δηαλπθηέξεπζε)- ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (2 δηαλπθηεξεύζεηο). Καηά ηελ επηζηξνθή επίζθεςε ζηα 

ινπηξά Πόδαξ. 

2) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 54 καζεηέο θαη   4 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί.  

3) Μεηαθνξηθό κέζν: Λεσθνξείν (άδεηα 7εηίαο). Σα ιεσθνξεία λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο. Αλ ην ιεσθνξείν θηλεζεί πέξα από ηα ρξνληθά όξηα 

πνπ πξνβιέπεη ε Ννκνζεζία απαηηείηαη ε ύπαξμε επηπιένλ νδεγνύ.  

4) Υξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο: Από 16/11/2017 κέρξη θαη 19/11/2017. 

5) Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: 3 αζηέξσλ ή 4 αζηέξσλ.  

6) Λνηπέο ππεξεζίεο (παξαθνινύζεζε εθδειώζεσλ, μελάγεζε ζε αμηνζέαηα) 

7) Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

8) Γσκάηηα θαζεγεηώλ κνλόθιηλα. 

   

Ζηηείηαι η ηελική ζςνολική ηιμή ηος ηαξιδιού και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή. Παπακαλούμε 

ζηη ηιμή να ζςμπεπιληθθούν όλερ οι πάγιερ επιβαπύνζειρ. 

 

Παξαθαινύκε θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηα εμήο: 

 Εεηείηαη ε  πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

ή αζζέλεηαο. 



 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξεία πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ, βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο (άδεηα 7εηίαο-θσηνηππία ηεο άδεηαο). 

 Να αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ζαο ην όλνκα, ε θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ, 

επίζεο θαη ε επηβεβαίσζε θξάηεζεο ησλ δσκαηίσλ. Θα ιεθζεί ππόςε ε δπλαηόηεηα  

θαηάιπζεο όισλ ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ζην ίδην μελνδνρείν.  

 Ζ θηινμελία ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά πξσηλό. 

 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα 

απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθίλεζε εθόζνλ δελ 

ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ/ ηξηώλ. 

 Ζ επηηξνπή αμηνιόγεζεο πέξαλ ηεο ηηκήο ζα ζπλεθηηκήζεη ηελ πνηόηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη ην εύξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ παξνρώλ θαη δελ ππνρξενύηαη λα 

επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί. 

 

 

 

  Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

 

 

 

  Λαδάθεο Φίιηππνο                                                                                                                                   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


