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ΓΓΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΚΟΘΝ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ  

 

   

Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ 

πποζθοπάρ για ηπιήμεπη εκπαιδεςηική επίζκεψη από Πέμπηη 26/04/2018 έωρ 

άββαηο 28/04/2018 για ςλοποίηζη διδακηικών ζηόσυν ηος αναλςηικού 

ππογπάμμαηορ ζσεηικά με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος 

2
ος

 Γςμναζίος Αναηολήρ από Θωάννινα–Ναύπλιο–Θωάννινα».  

σεη: Τ.Α 33120/ΓΓ4/6-3-2017 με θέμα  « Δκδπομέρ- Δκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ 

μαθηηών Γημόζιυν και Ιδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και 

εκηόρ ηηρ σώπαρ» και ζςγκεκπιμένα ηο άπθπο 3 (παπ.1,2) 

 

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

ος
 Γςμναζίος Αναηολήρ 

ζθπαγιζμένη πποζθοπά   καηά ηο σπονικό διάζηημα από 14/03/2018 μέσπι 
23/03/2018 και ώπα 12:00 π.μ.. Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ 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: Θωάννινα-Ναύπλιο-Θωάννινα.  

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν: 35 μαθηηέρ (19 αγόπια–16 κοπίηζια) και 3 ζςνοδοί. 

3) Μεηαθοπικό μέζο: Λευθοπείο νέαρ ηεσνολογίαρ (με αναθοπά ζηο έηορ 

καηαζκεςήρ ηος). Σο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν για 

όλερ ηιρ μεηακινήζειρ.  

4) Απιθμόρ Γιανςκηεπεύζευν: Δύο (2) ζηο Ναύπλιο (26-27/4/2018) 

5) Καηηγοπία καηαλύμαηορ: Καηηγοπίαρ ηπιών (3) ή ηεζζάπυν (4) αζηέπυν,  

με ππυινό. 

6) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ : Σπειρ (3) ημέπερ. 

      Από Πέμπηη 26 /04/2018 ώπα 08:30 π.μ. έωρ και άββαηο 28/04/2018  

      ώπα    20:00 μ.μ. 
7) Λοιπέρ ςπηπεζίερ ΝΑΙ: Δπίζκετη ζηοςρ απσαιολογικούρ σώποςρ ηυν 

Μςκηνών και ηηρ Δπιδαύπος. 

8) Τποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη 

νομοθεζία. 

9) Ππόζθεηη πποαιπεηική αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη 

αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ.  

 

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



 

 

 

         

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

 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με 

λευθοπείο πος πληποί ηιρ πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ ηυν 

μαθηηών/εκπαιδεςηικών ζηο εζυηεπικό βάζει ηηρ κείμενηρ 

νομοθεζίαρ.   

 Σο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν καθ’ όλη ηην 

ημέπα για ηιρ μεηακινήζειρ ζύμθυνα με ηιρ ανάγκερ ηος εκπαιδεςηικού 

ππογπάμμαηορ.  

 Να αναθέπεηαι οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο όνομα, η 

καηηγοπία ηος ξενοδοσείος και η ακπιβήρ ηοποθεζία ηος.  Η θιλοξενία 

ζηο ξενοδοσείο να αθοπά 2 διανςκηεπεύζειρ ζηο Ναύπλιο και να 

πεπιλαμβάνει ππυινό.  

 Αν  το λεωφορείο   κινείται  πζραν από τα  χρονικά  όρια  που 
προβλζπει  η Νομοθεςία  απαιτείται  η  φπαρξη    επί πλζον  οδηγοφ 

 Να πεπιλαμβάνει ηπίκλινα-ηεηπάκλινα δωμάηια για ηοςρ μαθηηέρ 

και μονόκλινα για ηοςρ ζςνοδούρ.   

 ηην ηελική ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού να 

ζςμπεπιλαμβάνονηαι κάθε είδοςρ σπεώζειρ πλην ειζόδυν μοςζείυν.  

 Η επιηποπή αξιολόγηζηρ, πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνεκηιμά ηην ποιόηηηα, 

ηην αξιοπιζηία ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος, ππογενέζηεπη εμπειπία 

ζςνεπγαζίαρ, ηο εύπορ ηυν πποζθεπόμενυν ςπηπεζιών, ηην 

παλαιόηηηα ηυν λευθοπείυν και δεν ςποσπεούηαι να επιλέξει 

απαπαίηηηα ηο ππακηοπείο πος μειοδοηεί.  

 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.   

 αρ γνυζηοποιούμε όηι ηο 10% ηος ζςνολικού κόζηοςρ θα πληπυθεί 

μεηά ηο πέπαρ ηηρ εκδπομήρ.  

 

                                                                                             

 

 

  

                                                                                                               Η  Γιεςθύνηπια     

 

                                                                                                                             

  

                                                                                                     ηαύπος Γήμηηπα 

                      

 

                          

 

 

 

 



 

 

 


