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Θέκα: « Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζρεηηθά 

κε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Μπηδαλίνπ  από 

Ιωάλληλα  πξνο Κύπξν 

ρεη: 

1. 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» 

2. Άξζξν 3 ηνπ λ.4415/2016 (ΦΔΚ 159/η.Α/2016) 

3. Άξζξν 5 Τ.Α. 33120/ΓΓ4/ΦΔΚ Β’681/06.03.17 

4. Σν ππ’ αξ. πξση. 156508/Δ7/20/9/2018 ηνπ ΣΠΠΔΘ 
 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ, λα 
θαηαζέζνπλ ζην Γπκλάζην  Μπηδαλίνπ  ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά  θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 
20/02/2019 κέρξη 27/02/2019 θαη ώξα 12:00 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 πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

1) Πξννξηζκόο: Ησάλληλα - Λάξλαθα  - επηζηξνθή ζηα Ησάλληλα, κε απεπζείαο πηήζε από 

Θεζζαινλίθε, απιό εηζηηήξην κε απνζθεπή 

2) Αλαρώξεζε από Ησάλληλα, Πέκπηε 4 Απξηιίνπ 2019 ή Παξαζθεπή 5 Απξηιίνπ 2019 θαη 

επηζηξνθή Δεπηέξα 8 Απξηιίνπ 2019 ή Σξίηε 9 Απξηιίνπ 2019 αληίζηνηρα 

3)  Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Πάθν  

4) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ :27 καζεηέο,  3 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί 

5) Καηεγνξία θαηαιύκαηνο:  3 αζηέξσλ  θαη άλσ, θαηά πξνηίκεζε ζην θέληξν ηεο πόιεο 

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

 

 

   

Ζεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ θαη ε επηβάξπλζε αλά άηνκν. Παξαθαινύκε 

ζηε ηηκή λα ζπκπεξηιεθζνύλ όιεο νη πάγηεο επηβαξύλζεηο . 

 

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

mailto:mail@gym-bizan.ioa.sch.gr


 Εεηείηαη ε  πξόζζεηε πξναηξεηηθή 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 (άδεηα 5εηίαο-θσηνηππία ηεο άδεηαο). 

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

αθξηβήο ηνπνζεζία θαη ε επηβεβαίσζε θξάηεζεο ησλ δσκαηίσλ. Θα ιεθζεί ππόςε ε 

δπλαηόηεηα  θαηάιπζεο όισλ ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ζην ίδην μελνδνρείν.  

 ηελ ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θόξνη ηελ πόιεο 

 Ζ θηινμελία ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά πξσηλό θαη εκηδηαηξνθή 

 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα 

απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

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

ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ/ ηξηώλ. 

 Ζ επηηξνπή αμηνιόγεζεο πέξαλ ηεο ηηκήο ζα ζπλεθηηκήζεη ηελ πνηόηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη ην εύξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ παξνρώλ θαη δελ ππνρξενύηαη λα 

επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί. 

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα γξαθεία πξηλ ηελ ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα επηθνηλωλήζνπλ κε 

ην Κππξηαθό Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ – Γξαθείν Αζελώλ, ηει 2103610178 πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλελλνεζνύλ γηαηί πξνζθέξνληαη από ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ ηεο Κύπξνπ δσξεάλ μελαγήζεηο 

θαη κεηαθνξέο γηα ηα ζρνιεία πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Κύπξν 

 

                            

 

                                                           

                 Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

     ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 

 

 

 

 

      Ησάλλεο Πξέληδαο 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


