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Θέμα: “Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ 
πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος 
Ππόηςπος Γςμναζίος Ζωζιμαίαρ σολήρ, από Ιωάννινα ππορ Θεζζαλονίκη και 
επιζηποθή” 
 
Σρεη: Υ.Α 33120/ΓΓ4/06-03-2017 (ΦΔΘ 681/η.Β) κε ζέκα “Δθδξνκέο-Δθπαηδεπηηθέο 
επηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Γεκόζησλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο” θαη Υ.Α. 36590/Γ2/30-3-2010. 
 

 
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

 
 
Γξαθεία Γεληθνύ Τνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΝΤ ζε ηζρύ, 

λα θαηαζέζνπλ ζην Ξξόηππν Γπκλάζην Εσζηκαίαο Σρνιήο Ησαλλίλσλζθξαγηζκέλε 
πξνζθνξά θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από13/04/2018 μέσπι 17/04/2018και ώπα 13:00. 
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο θακία πξνζθνξά θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ ζα γίλεηαη 
απνδεθηή. 

Ζ απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σπίηη 17Αππιλίος 2018 
θαη ηα απνηειέζκαηα ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
ζρνιείνπ. 

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

1) Ξξννξηζκόο:Θεζζαλονίκη. 
2) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ:70καζεηέο, 4ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί. 
3) Κεηαθνξηθό κέζν: Ιεσθνξείν ην νπνίνζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα 

όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. 
4) Φξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο: Αλαρώξεζε26/04/2018 θαη επηζηξνθή 

27/04/2018. 
5) Υπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελελνκνζεζία. 
6) Τν πξόγξακκα ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο (πεξηιεπηηθό) 
Ξέκπηε 26 Απξηιίνπ:Αλαρώξεζε από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (08.00). Δπίζθεςε ζηε 

Βεξγίλα (μελάγεζε ζην κνπζείν θαη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν).  
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   Άθημε ζηε Θεζζαινλίθε, επίζθεςε ζην “Λόεζηο” θαη ζην  
εκπνξηθό θέληξν “Cosmos”.  
                                           Άθημε ζην μελνδνρείν (19.00) ηαθηνπνίεζε. Γείπλν (21.00). 

Ξαξαζθεπή 27 Απξηιίνπ:  Δπίζθεςε ζην Βπδαληηλό κνπζείν (10.00).  
                                                Ξνιηηηζηηθή δηαδξνκή ζηε Λέα Ξαξαιία. Γεύκα.  
                                                Αλαρώξεζε (17.00) θαη επηζηξνθή. 

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

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

 Εεηείηαη ε πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 
αζζέλεηαο. 

 Νη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξεία πνπ πιεξνύλ 
ηηοπξνδηαγξαθέοαζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ, βάζεη ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο.Σα λεωθοπεία θα είναι ζηη διάθεζη ηων 
μαθηηών/εκπαιδεςηικών για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ ηοςρ. 

 Αλ ην ιεσθνξείν κεηαθηλεζεί πέξα από ηα ρξνληθά όξηα πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία 
απαηηείηαη ε ύπαξμε 2νπ νδεγνύ. 

 Σηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ην όλνκα θαη ε θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ ην νπνίν ζα 
πεξηιακβάλεη πξσηλό. 

 Μελνδνρεία 3 ή 4 αζηέξσλ. 

 Σε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα 
απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

 Νη ζπλνδνί θαζεγεηέο ζηα μελνδνρεία ζα δηακέλνπλ ζε κνλόθιηλα δσκάηηα. 

 Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθίλεζε εθόζνλ δελ 
ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε γξακκαηεία ηνπ 
ζρνιείνπ ζηα ηειέθσλα 2651043141 θαη 2651043274. 
 

 
  Ν Γηεπζπληήο 

 
 

Βαζίιεηνο Θξαλάο 


