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Θέμα: « Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη οικονομικής προζθοράς ζτεηικά 

με μεηάβαζη και επιζηροθή μαθηηών και εκπαιδεσηικών ηοσ 8oσ Γσμναζίοσ Ιωαννίνων προς 

Βόλο-ΚΠΔ Μακρινίηζας» 

σεη: Τ.Α   33120/ΓΓ4/6-3-2017 (ΦΓΚ 681/η.Β ΄/ 6-3-2017 ) με θέμα  « Δκδπομέρ- Μεηακινήζειρ 

μαθηηών Γημόζιυν και Ηδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ 

σώπαρ» 

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 
 Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΣ ζε ιζσύ, να 
καηαθέζοςν ζηο 8

ο
 Γςμνάζιο ζθπαγιζμένη πποζθοπά   καηά ηο σπονικό διάζηημα από 14/03/2019 

μέσπι 19/03/2019 και ώπα 11 πμ Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για 
κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 

     Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ζαρ ενημεπώνοςμε όηι θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι ηα 

παπακάηυ ζηοισεία: 

1) Πποοπιζμόρ: Βόλορ - ΚΠΔ Μακπινίηζαρ 

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν : 44 μαθηηέρ, 4 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί  

3) Μεηαθοπικό μέζο: Λευθοπεία  

Σα λευθοπεία να είναι ζηη διάθεζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ 

(παπακολούθηζη εκδηλώζευν , επίζκετη σώπυν - Μοςζείο Πλινθοκεπαμοποιίαρ Ν. & . 

Σζαλαπάηα  κ.η.λ. ) 

4) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: 17/4/2019 έυρ 18/4/2019 

5) Καηηγοπία καηαλύμαηορ: 4 αζηέπυν  

6) Μονόκλινα δυμάηια για ηοςρ ζςνοδούρ 

7) Τποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

   

Ζηηείηαι η ηελική ζσνολική ηιμή ηης εκδρομής καθώς και η επιβάρσνζη ανά μαθηηή . 

Παρακαλούμε να αναθερθούν αναλσηικά ηστόν διαθοροποιήζεις ζηην ηιμή ζε ζτέζη με 

ηον ακριβή αριθμό ηων μαθηηών . Σηην ηιμή να ζσμπεριληθθούν όλες οι πάγιες 

επιβαρύνζεις . 

 

 Παπακαλούμε καηά ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ να λάβεηε ςπότη ζαρ ηα εξήρ: 

 Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ θα ππέπει να καηαηεθούν ζε κλειζηό ζθπαγιζμένο θάκελο με 

ηην ένδειξη: « Πποζθοπά για μεηακίνηζη-διανςκηέπεςζη εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ 8
ος

 



Γςμναζίος Ηυαννίνυν ζηο Βόλο-ΚΠΔ Μακπινίηζαρ» (κλειζηή πποζθοπά) ζηο 8ο 

Γςμνάζιο  Ηυαννίνυν ζηην παπαπάνυ διεύθςνζη μέσπι ηην ημεπομηνία  και ηην ώπα πος 

αναγπάθεηαι παπαπάνυ.  

 Ζ αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ηην Σπίηη 19/03/2019 ζηιρ 11:30 μ.μ. ενώπιον 

ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ. 

 Οι πποζθοπέρ θα αξιολογηθούν από επιηποπή ηος ζσολείος μαρ όπυρ πποβλέπεηαι από ηο 

νόμο. Ζ επιηποπή αξιολόγηζηρ , πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνεκηιμά ηην ποιόηηηα, ηην αξιοπιζηία 

ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος και ηο εύπορ ηυν πποζθεπόμενυν παποσών και δεν 

ςποσπεούηαι να επιλέξει απαπαίηηηα ηο ππακηοπείο πος μειοδοηεί .   

 Από ηο ολικό ποζό πος θα ζςμθυνηθεί θα κπαηηθεί από ηον διεςθςνηή ηος ζσολείος ηο 

10% και θα αποδοθεί μεηά ηην επιζηποθή ηυν μαθηηών από ηην εκδπομή ςπό ηον όπο όηι 

ηηπήθηκαν εκ μέποςρ ηος ηοςπιζηικού γπαθείος όλερ οι δεζμεύζειρ πος πεπιλαμβάνονηαι 

ζηο ιδιυηικό ζςμθυνηηικό . 

 Σο ζσολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ή να ππαγμαηοποιήζει ηην 

εκδπομή ζηον ίδιο πποοπιζμό και με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ ζε άλλη ημεπομηνία , ζε 

πεπίπηυζη πος δεν γίνει ζηιρ πποβλεπόμενερ ημεπομηνίερ συπίρ ςπαιηιόηηηά ηος ( πσ 

απεπγίερ μεηαθοπικών μέζυν , θεομηνίερ , κλείζιμο δπόμυν κλπ.) . 

 Σο ζσολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηην εκδπομή εθόζον δε 

ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών/ηπιών ή ζε πεπίπηυζη ανςπέπβληηος 

κυλύμαηορ . 

 Εηηείηαι η  ππόζθεηη αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή 

αζθένειαρ. 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με λευθοπεία πος πληπούν ηιρ 

πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών, βάζει ηηρ κείμενηρ 

νομοθεζίαρ. 

 Να αναθέπεηαι  οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο όνομα, η καηηγοπία ηος ξενοδοσείος, 

η ακπιβήρ ηοποθεζία . 

 Ζ θιλοξενία ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει   καθημεπινά ππυινό. 

 ε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ πποϋποθέζευν, ηο ζσολείο επιθςλάζζεηαι να 

αποθαζίζει για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ. 
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