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E-mail ..................... : mail@11gym-ioann.ioa.sch.gr 

 
 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη ποιοηικής και οικονομικής 

προζθοράς ζτεηικά με ηη μεηακίνηζη – διανσκηέρεσζη μαθηηών / ηριών και ζσνοδών 

εκπαιδεσηικών από ηο 11
ο
 Γσμνάζιο Θφαννίνφν ζηη Θεζζαλονίκη και επιζηροθή 

 

ΣΦΔΤ. : Υπ’ Αξηζκ. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 Υ.Α (Φ.Δ.Κ. 681/η. Β’/6-3-2017) κε ζέκα : « Δθδξνκέο - 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ Γεκφζησλ θαη Ιδησηηθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο»  

 

 

  Τν 11
ν
 Γπκλάζην Ισαλλίλσλ δηνξγαλψλεη δηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε Θεζζαινλίθε (ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κ.Π.Δ. Διεπζεξίνπ – Κνξδειηνχ) απφ 26/04/2018 έσο θαη 27/04/2018. 

Αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ: Σαξάληα έλα (41). 

Αξηζκφο ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ: Πέληε (05). 

Ηκεξνκελία θαη ψξα αλαρψξεζεο απφ ην Σρνιείν: 26/04/2018 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 07:30  

Ηκεξνκελία θαη ψξα επηζηξνθήο ζην Σρνιείν: 27/04/2018 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 21:00 

   Γηα ηε δηελέξγεηα απηήο ηεο κεηαθίλεζεο – δηαλπθηέξεπζεο πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ 

κε πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

    Τνπξηζηηθά – Ταμηδησηηθά Γξαθεία κε εηδηθφ ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΤ ζε ηζρχ λα 

θαηαζέζνπλ πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ       

11
νπ

 Γπκλαζίνπ Ισαλλίλσλ θαη ζηε δηεχζπλζε Δζληθήο Αληηζηάζεσο -  Καξδακίηζηα απφ 12/03/2018 

έσο 15/03/2018 θαη ψξα 13:30 κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε: « Πξνζθνξά γηα 

κεηαθίλεζε – δηαλπθηέξεπζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηνπ 11
νπ

 Γπκλαζίνπ Ισαλλίλσλ ζηε 

Θεζζαινλίθε» (θιεηζηή πξνζθνξά). Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κέζσ 

ΠΡΟ: 
 

 Σην Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η     
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 
ΚΟΙΝ.:    
 
 

Βαθμόσ Αςφαλείασ: 
 
Βαθμόσ Προτεραιότητασ 
 
Θφάννινα    9/03/2018 

 
 

Αρ. Πρφη.: 115 
 



ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Μεηά ηην παρέλεσζη ηης ανφηέρφ καηαληκηικής 

ημερομηνίας καμία προζθορά δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη 

ζηηο 16/03/2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:45. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

μελνδνρεία ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ, λα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθάιεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαζψο θαη ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε ζε ρψξνπο εζηίαζεο. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη επίζεο, λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε φηη ην Τνπξηζηηθφ – Ταμηδησηηθφ Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζε ηζρχ. Τα ελδηαθεξφκελα Τνπξηζηηθά – Ταμηδησηηθά Γξαθεία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ξεηά φηη ηα ιεσθνξεία ηνπο δηαζέηνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε ειιεληθή 

λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ησλ νρεκάησλ, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, 

ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδφκελα θ.ι.π.) θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ (επίζθεςε ρψξσλ, επίζθεςε ζε κνπζεία, θ.ι.π.). Να αλαθέξεηαη 

νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ησλ  Τνπξηζηηθψλ – Ταμηδησηηθψλ Γξαθείσλ ην φλνκα, ε θαηεγνξία ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία. Η θηινμελία ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά πξστλφ 

θαη ηε δηακνλή ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κνλφθιηλα δσκάηηα. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε 

επζχλεο δηνξγαλσηή θαη ε γλσζηνπνίεζε ζην Σρνιείν ηνπ αξηζκνχ ζπκβνιαίνπ επαγγεικαηηθήο 

επζχλεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
Αν  το λεωφορείο   κινείται  πζραν από τα  χρονικά  όρια  που προβλζπει  η Νομοθεςία  απαιτείται  η  φπαρξη    επί 
πλζον  οδηγοφ 

 

   Ζηηείηαι ηο ζσνολικό κόζηος ηης εκπαιδεσηικής επίζκευης καθώς και ηο κόζηος ανά 

ζσμμεηέτονηα/οσζα μαθηηή/ηρια. 

 

   Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ απφ επηηξνπή ηεο Σρνιηθήο καο Μνλάδαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

   Σε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα απνθαζίζεη γηα 

ηηο  

πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

   Η Σρνιηθή Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κεηαθίλεζε εθφζνλ, δεν 

ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο απφ ηε λνκνζεζία αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΧΩΡΗΗ: 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018   

ΕΠΙΣΡΟΦΗ : 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

1η  Ημέρα – 26 Απριλίου 

 

7:00 - 7:30         ργκέμηοτζη μαθηηώμ  

7:30                   Αμαςώοηζη  

08:30                 ηάζη ζηα Γοεβεμά 

11:00                  ηάζη  ζηξμ Πλάηαμξ Ημαθίαπ 

12:30                  Άθινη ζηημ Θεζζαλξμίκη -  Γπίζκεση ζηξμ Ι.Ν. Αγίξρ  

                           Δημηηοίξρ  

13:30                  Γεύμα  

14:30                 Ξεμξδξςείξ - Αμάπαρζη 

17:00                 Γπίζκεση ζε εμπξοικό κέμηοξ 

21:30        Δείπμξ - Διαζκέδαζη  

 

 

 

 

 



 

2η  Ημέρα –  27 Απριλίου 

 

Έτπ 8:15             Ποτιμό 

09:00          Αμαςώοηζη από ηξ νεμξδξςείξ 

 

 

 09:30 – 13:00    ρμμεηξςή ζε ποόγοαμμα Πεοιβαλλξμηικήπ Γκπαίδερζηπ 

                          ηξρ Κέμηοξρ Πεοιβαλλξμηικήπ Γκπαίδερζηπ Γλερθεοίξρ -      

                           Κξοδελιξύ 

                

 

 

 

14:15                  Γεύμα – Βόληα ζηξ κέμηοξ ηηπ Θεζζαλξμίκηπ 

16:00                 Αμαςώοηζη από Θεζζαλξμίκη  

21:00                  Άθινη ζηα Ιτάμμιμα  
 

  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30       

 

Γπίζκεση ζηξ Αοςαιξλξγικό Μξρζείξ Θεζζαλξμίκηπ 

Ο ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

Γάκιος Ξενοθών 


