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Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ 

πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος 

Θδιωηικού ΓΕΛ «Δωδωναία Εκπαιδεςηήπια» από ηαςπάκι Θωαννίνων  ππορ 

Άμζηεπνηαμ» 

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

Δθδξνκέο- Μεηαθηλήζεηο καζεηψλ Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο» 

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 Γξαθεία Γεληθνχ Σνπξηζκνχ κε εηδηθφ ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ 
ΔΟΣ ζε ηζρχ, λα θαηαζέζνπλ ζην Ηδησηηθφ Λχθεην «Γσδσλαία Δθπαηδεπηήξηα» 
ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά   θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14/02/2018 κέρξη 
18/02/2018 θαη ψξα 12:00 π.μ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο θακία 
πξνζθνξά θαη γηα θαλέλα ιφγν δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

     Γηα ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

1) Πξννξηζκφο: Άμζηεπνηαμ 

2) Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ : 30 καζεηέο, 3 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί 

3) Μεηαθνξηθφ κέζν: Λεωθοπείο – Αεποπλάνο (Σα λεωθοπεία να είναι ζηη 

διάθεζη ηων ζςμμεηεσόνηων, για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ πος πποβλέπει ηο 

ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ). 
4) Υξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο :Απφ  14/03/2018 κέρξη  18/3/2018 

5) Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζχλεο δηνξγαλσηή, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

6) Καηεγνξία θαηαιχκαηνο: 3 - 4 αζηέξσλ θαη πάλσ ,εληφο πφιεο 

7) Λνηπέο ππεξεζίεο: α) Ξελαγφο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο   θαη β) λα 

πεξηιακβάλνληαη θφξνη πφιεσο. 

8) Ζκηδηαηξνθή ζε κπνπθέ. 



ΤΝΟΠΣΘΚΟ ΠΘΝΑΚΑ ΕΠΘΚΕΨΗ 

1
Ζ
 ΜΔΡΑ ΑΘΖΝΑ –ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ (Δπίζθεςε ζην κνπζείν 

Van Gogh θαη ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ) 

2
ε
 ΜΔΡΑ Κνηλνβνχιην Υάγεο – Δπηζηεκνληθφ Σερλνινγηθφ 

θέληξν –πίηη Άλλαο Φξάλθ – παιάηη Δηξήλεο 

3
ε
 ΜΔΡΑ  Δπίζθεςε ζην Δπξσπατθφ δηαζηεκηθφ θέληξν έξεπλαο 

θαη ηερλνινγίαο 

4
ε
 ΜΔΡΑ Θεκαηηθφ πάξθν Οιιαλδίαο  

5
ε
 ΜΔΡΑ Μνπζείν βηβιίνπ –επηζηξνθή Άκζηεξληακ -Αζήλα 

 

   

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

 

Παξαθαινχκε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηα εμήο: 

 Εεηείηαη ε  πξφζζεηε  αζθάιηζε πνπ θαιχπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξεία πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινχο κεηαθίλεζεο, βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 

 Να αλαγξάθεηαη νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ζαο ην φλνκα, ε θαηεγνξία ηνπ 

μελνδνρείνπ, ε αθξηβήο ηνπνζεζία θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζην κεηξφ. 

 Ζ θηινμελία ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά πξσηλφ θαη έλα 

γεχκα. 

 Αλ νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο ζχκθσλα κε ην λφκν απαηηνχλ δεχηεξν νδεγφ 

ε χπαξμή ηνπ λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. 

 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, ην ζρνιείν 

επηθπιάζζεηαη λα απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

 

 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθίλεζε 

εθφζνλ δελ ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο καζεηψλ/ ηξηψλ ή εθφζνλ ε 

εθδξνκή δελ ηχρεη έγθξηζεο ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. 

 

 

 

 Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
                                                                                                    ΚΩΝ/ΝΟ ΜΠΟΛΟΝΔΕΟ 

 

   

  

 


