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Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη ποιοηικήρ και οικονομικήρ 

πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη μαθηηών/ηπιών και εκπαιδεςηικών ηος 7ος Γςμναζίος από 

ΘΩΑΝΝΘΝΑ ππορ ΜΤΚΗΝΕ – ΝΑΤΠΛΘΟ – ΕΠΘΔΑΤΡΟ  και επιζηποθή» 

σεη: Ζ ππ΄ αξηζκόλ 33120/ΓΓ4/2017 (ΦΔΚ 681 ηεπρ. Β΄/06-02-2017 ) Τπνπξγηθή απόθαζε ηνπ 

ΤΠΠΔΘ κε ζέκα «Δθδξνκέο- Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Γεκόζησλ θαη 

Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο» 

 

 

             Σν 7
ν
 Γπκλάζην Ησαλλίλσλ δηνξγαλώλεη ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Ναύπιην – 

Οιπκπία ζην πιαίζην ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ Αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηελ Πέκπηε 29, 

Παξαζθεπή 30 θαη άββαην 31 Μαξηίνπ 2018.   

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ, λα 
θαηαζέζνπλ ζην 7

ν
 Γπκλάζην Ησαλλίλσλ (ζπλ/κνο Κηάθαο) ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά   θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 05/03/2018 μέσπι 14/03/2018 και ώπα 12.00. 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) Πξννξηζκόο: Μςκήνερ – Ναύπλιο - Επίδαςπο.  

2) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ : 61 μαθηηέρ, 4 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί 

3) Μεηαθνξηθό κέζν: Λεσθνξείν. Σα λεωθοπεία να είναι ζηη διάθεζη ηων ζςμμεηεσόνηων 

για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 

4) Υξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο : Από 29/03/2018 μέσπι και 31/03/2018 

5) Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: 3 αζηέπων και πάνω.  

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

   

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

 

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



 Εεηείηαη ε  πξόζζεηε 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. 

 Να αλαθέξεηαη  νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ζαο ηο όνομα, η καηηγοπία ηος ξενοδοσείος 

και η ακπιβήρ ηοποθεζία. 

 Ζ θηινμελία ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη   καθημεπινά ππωινό. 

 Γηα ηνπο καζεηέο ηα δσκάηηα λα είλαη ηξίθιηλα θαη ηεηξάθιηλα θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

κνλόθιηλα.  

 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα 

απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

 Σα ιεσθνξεία λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία 

πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο ησλ νρεκάησλ, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, 

ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδόκελα θ.ι.π.), θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

αζθαιείαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνπο νδεγνύο θ.ι.π.). 

 Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ από επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο, όπσο πξνβιέπεηαη από ην 

λόκν.  

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

ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ/ ηξηώλ. 
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