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Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ 

πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών-ηπιών και 

εκπαιδεςηικών ηος Γςμναζίος με Λςκειακέρ Σάξειρ Ππαμάνηων  ζηο εξωηεπικό» 
 

ρεη: Τ.Α  129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/η.Β ΄/ 2-12-2011 ) κε ζέκα  « Δθδξνκέο- Μεηαθηλήζεηο 

καζεηώλ Γεκόζησλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο 

ρώξαο» 

 

Σν Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο Σάμεηο Πξακάλησλ Ησαλλίλσλ δηνξγαλώλεη επηαήμεπη 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κε αλαρώξεζε   ζε οποιεζδήποηε ημεπομηνίερ  μεηαξύ 16-02-

2019 και 03-03-2019  όπνηε βξεζεί ε νηθνλνκηθόηεξε θαη επηζπκεηή πξνζθνξά.  
 

Ζ πξνζθνξά λα δνζεί γηα ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη γηα ηνπο εμήο πξννξηζκνύο.  

 

1. Μαδπίηη (Πξώηε πξνηεξαηόηεηα) 

2. Μόζσα – Αγία Πεηπούπολη (Γεύηεξε πξνηεξαηόηεηα) 

3. Λονδίνο (Σξίηε πξνηεξαηόηεηα) 

4. Άμζηεπνηαμ (Σέηαξηε πξνηεξαηόηεηα) 

5.  Παπίζι (Πέκπηε πξνηεξαηόηεηα) 

Κάθε ηοςπιζηικό γπαθείο μποπεί να καηαθέζει πποζθοπά για όλοςρ ή για κάποιοςρ 

από ηοςρ παπαπάνω πποοπιζμούρ. 

 

Απιθμόρ Μαθηηών: 3 

Απιθμόρ ςνοδών Εκπαιδεςηικών: 2 
 

 

 
Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κεηαθίλεζεο πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε πνηνηηθά θαη 
νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 



 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

 
 Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ, λα 
θαηαζέζνπλ ζην Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο Σάμεηο Πξακάλησλ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά   θαηά ην 
ρξνληθό δηάζηεκα από Γεπηέξα 21-01-2019 κέρξη Γεπηέξα 28-01-2019 θαη ώξα 12:30  κκ . 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 ιεθζνύλ ππόςε  ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Ζ κεηαθίλεζε ζα γίλεη αεξνπνξηθώο.    

2) Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: Σξηώλ ή Σεζζάξσλ αζηέξσλ. 

3) Γσκάηηα :  Γύν κνλόθιηλα θαη έλα ηξίθιηλν. 

4) Σα μελνδνρεία λα είλαη ζην θέληξν ηεο πόιεο (ην πνιύ 10 ιεπηά κε ηα πόδηα) θαη λα 

πεξηιακβάλεηαη πξσηλό κόλν. 

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

   

Η αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών θα γίνει ηην Σπίηη  29-01-2019 και ώπα 12:30μ.μ. 

 

 

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

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

( ελδεηθηηθά ) 

 Εεηείηαη ε  πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

ή αζζέλεηαο. 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ λα γίλνληαη κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ πιεξνύλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ, βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 

 Να αλαθέξεηαη  νπσζδήπνηε ζηελ πξνζθνξά ζαο ην όλνκα, ε θαηεγνξία ηνπ/ησλ 

μελνδνρείνπ/σλ ε αθξηβήο ηνπνζεζία θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ αλ ππάξρεη. 

 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, θαηαιιειόηεηα 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 ή εθόζνλ είλαη κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα .. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

Λόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο (ιίγνη καζεηέο, απνκαθξπζκέλε πεξηνρή) εάλ θάπνην 

πξαθηνξείν κα πξνζθέξεη θάπνηα άιιε αεξνπνξηθή εθδξνκή ζην εμσηεξηθό θαηά ηηο παξαπάλσ 

εκεξνκελίεο κπνξεί λα γίλεη δεθηή από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο. 

Δλαιιαθηηθά κπνξεί ε εθδξνκή λα είλαη πέληε (05) εκέξεο ζην εμσηεξηθό θαη δύν (02) ζηελ 

Αζήλα ή ζηε Θεζζαινλίθε. 
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