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ΘΕΜΑ:  «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη ποιοηικήρ και 

οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηακίνηζη μαθηηών/ηπιών  και ζςνοδών 

εκπαιδεςηικών ηος 8
ΟΤ

 ΓΕΛ Ιυαννίνυν από Ιυάννινα ππορ Βοζνία-Μαςποβούνιο-

Κποαηία και επιζηποθή,  από 4-12-2018 έυρ και 8-12-2018.» 

  

Σρεη: Υ.Α. 33120/ΓΓ4/6-3-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β ΄/ 6-3-2017 ) κε ζέκα «Δθδξνκέο – 

Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη 

εθηόο ηεο ρώξαο» 

 

Τν 8
Ο
  Γεληθό Λύθεην Ισαλλίλσλ δηνξγαλώλεη πελζήκεξε  εθπαηδεπηηθή εθδξνκή από 4-12-

2018 έσο θαη 8-12-2018 ζην Μαπξνβνύλην (Μπνύληβα) κία  δηαλπθηέξεπζε 4 Γεθεκβξίνπ   

θαη Βνζλία Δξδεγνβίλε (Τξέκπηληε) 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηηο 5, 6 & 7 Γεθεκβξίνπ. 

Απιθμόρ μαθηηών/μαθηηπιών:  28 

Απιθμόρ ζςνοδών εκπαιδεςηικών: 3 

Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν: Τξίηε 4-12-2018  

Δπηζηξνθή ζην ζρνιείν: Σάββαην  8-12-2018  

Γηα ηε δηελέξγεηα απηήο ηεο κεηαθίλεζεο πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε πνηνηηθά 

θαη νηθνλνκηθά  θξηηήξηα. 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

Γξαθεία Γεληθνύ Τνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΤ ζε 

ηζρύ, λα θαηαζέζνπλ ζην Γηεπζπληή ηνπ 8
νπ

 Γεληθνύ Λπθείνπ Ισαλλίλσλ (Τέξκα Γσδώλεο, 

Τ.Κ.45221,  ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, ζε θιεηζηό θάθειν, μέσπι και ηην Σπίηη, 20/11/2018  

και ώπα 13:00, κε ηελ έλδεημε:  

 



«Κιεηζηή πξνζθνξά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηνπ 8
νπ

 Γεληθνύ Λπθείνπ Ισαλλίλσλ ζε 

Βοζνία-Μαςποβούνιο-Κποαηία». 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ εκεξνκελίαο, θακία πξνζθνξά θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ 

ζα γίλεη δεθηή.  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα, Σπίηη 20/11/2018  και ώπα 13:00.  

     Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Πξννξηζκόο: Ιυάννινα- Μπούνηβα (διανςκηέπεςζη) –Νηοςμππόβνικ (επίζκετη)- 

Σπέμπινιε (ηπειρ διανςκηεπεύζειρ)-Μόζηαπ (επίζκετη) και επιζηποθή ζηα 

Ιυάννινα.  
2) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ :  28 καζεηέο/καζήηξηεο, 3 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί 

3) Μεηαθνξηθό κέζν: Λευθοπείο. Τν ιεσθνξείν λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο.  

4) Φξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο: Αλαρώξεζε Γεπηέξα 4/12/2018, επηζηξνθή ηελ 

Παξαζθεπή  8/12/2018.  

5) Γηαλπθηεξεύζεηο: Μία δηαλπθηέξεπζε ζηελ Μπνύληβα θαη ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην 

Τξέκπηληε. 

6) Σπλνπηηθό πξόγξακκα εθδξνκήο: 

1
ε
 εκέξα: Αλαρώξεζε από Ισάλληλα θαη κεηάβαζε ζηε Μπνύληβα γηα 

δηαλπθηέξεπζε. 

2
ε
 εκέξα: Δπίζθεςε ζην Νηνπκπξόβληθ θαη κεηάβαζε ζην Τξέκπηληε 

γηα δηαλπθηέξεπζε 

3
ε
 εκέξα: Δπίζθεςε ζην Νηνπκπξόβληθ γηα μελάγεζε θαη επηζηξνθή 

ζην Τξέκπηληε γηα δηαλπθηέξεπζε 

4
ε
 εκέξα: Δπίζθεςε ζην Μόζηαξ θαη επηζηξνθή ζην Τξέκπηληε γηα 

δηαλπθηέξεπζε 

5
ε
 εκέξα: Αλαρώξεζε από ην Τξέκπηληε θαη επηζηξνθή ζηα Ισάλληλα. 

7) Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: 4**** 

8) Λνηπέο ππεξεζίεο: 

Σην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο πνπ ζα ππνβιεζεί λα αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε 

μελάγεζε ζηα αμηνζέαηα θάζε πόιεο, κε μελαγό. 

9) Υπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

   

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

ηιμή να ζςμπεπιληθθούν όλερ οι πάγιερ επιβαπύνζειρ. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε όηη ην Γξαθείν Γεληθνύ 

Τνπξηζκνύ δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ, θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Ππόζθεηη  αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ λα γίλνληαη κε 

ιεσθνξείν πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. Δπίζεο ην ιεσθνξείν λα δηαζέηεη ρηνλνιάζηηρα. 

 Αλ ην ιεσθνξείν ζα θηλεζεί πέξα από ηα ρξνληθά όξηα πνπ πξνβιέπεη ε Ννκνζεζία 

λα ππάξρεη επηπιένλ νδεγόο. 

 Να αλαθέξεηε  νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ζαο ην όλνκα, ηελ θαηεγνξία ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία. 

 Μνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα γηα ηνπο/ηηο 

καζεηέο/καζήηξηεο. 

 Η θηινμελία ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά ππυινό και δείπνο γηα ην 

νπνίν λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε λα ζπκθσλεί, θαηά ην δπλαηό, κε ηηο ειιεληθέο 

γεπζηηθέο ζπλήζεηεο.  



 Από ην νιηθό πνζό πνπ ζα ζπκθσλεζεί, ζα θξαηεζεί από ην  δηεπζπληή  ηνπ ζρνιείνπ 

ηο 10% θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηώλ από ηελ εθδξνκή, ππό ηνλ 

όξν όηη ηεξήζεθαλ εθ κέξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ όιεο νη δεζκεύζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό. 

 Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθίλεζε εθόζνλ δεν 

ζςμπληπυθεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ. 

 Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο, πέξαλ ηεο ηηκήο, ζπλεθηηκά ηελ πνηόηεηα, ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη ην εύξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ παξνρώλ θαη δελ 

ππνρξενύηαη λα επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί.  
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