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Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ 

ζσεηικά με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών ηηρ Β΄ Σάξηρ ηος Γςμναζίος Δλεούζαρ από 

Δλεούζα ππορ Θεζζαλονίκη  και ανηίζηποθα από 11 έωρ 13 Αππιλίος 2019» 

χετ: Τ.Α 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-3-2017) άρθρο 8, με θζμα «Εκδρομζσ-
Μετακινήςεισ μαθητών Δημόςιων και Ιδιωτικών ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
εντόσ και εκτόσ τησ χώρασ» 

 

    ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 
 Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε 
ηζρύ, λα θαηαζέζνπλ ζην…Γπκλάζην Διενύζαο……ζθξαγηζκέλε ζε θιεηζηό θάθειν 
πξνζθνξά κε έλδεημε: «Πξνζθνξά κεηαθίλεζεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο Γπκλαζίνπ Διενύζαο 
ζηε Θεζζαινλίθε» από ζήκεξα 12/3/2019 κέρξη θαη Παξαζθεπή 15/3/2019 θαη ώξα 11:00΄π.κ. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο θακία πξνζθνξά θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ ζα γίλεηαη 
δεθηή. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη άκεζα κε ηε ιήμε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. 

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

πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Πξννξηζκόο: Θεζζαινλίθε δύν δηαλπθηεξεύζεηο  Πέκπηε 11/4/2019 θαη Παξαζθεπή 

12/4/2019. Πεγαίλνληαο ζα γίλεη ζηάζε ζηε Βεξγίλα θαη ηε Βέξνηα. Ζ επηζηξνθή ην 

άββαην 13/4/2019 ζα γίλεη από Έδεζζα. 

2) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ : 62 καζεηέο, 4 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί  

3) Μεηαθνξηθό κέζν: ……ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ…… κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: ΚΣΔΟ, 

Γειηίν θαηαιιειόηεηαο, δώλεο αζθαιείαο, άδεηα θπθινθνξίαο, επηαεηίαο ή λεόηεξε 

θσηνηππία ηεο άδεηαο. Σα ιεσθνξεία λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα 

όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο. 

4) Υξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο : Από Πέκπηε 11/4/2019 ώξα 08:00΄πκ. κέρξη θαη 

άββαην 13/4/2019 θαη ώξα 22:00΄. 

5) Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: …ΣΡΗΩΝ ή ΣΔΑΡΩΝ ΑΣΔΡΩΝ……………. 

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

7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΖ: 



ΠΔΜΠΣΖ 11/4/2019: Αλαρώξηζε από Διενύζα – Δπίζθεςε ζηε Βεξγίλα, ηε Βέξνηα 

θαη κεηά ην κεζεκέξη άθημε ζην μελνδνρείν ζηε Θεζζαινλίθε. Σν βξάδπ θαγεηό ζε 

Σαβέξλα. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 12/4/2019: Πεξηήγεζε ζηε Θεζζαινλίθε θαη ην βξάδπ θαγεηό ζε 

Σαβέξλα. 

ΑΒΒΑΣΟ 13/4/2019: Αλαρώξεζε γηα Έδεζζα θαη επηζηξνθή ζηελ Διενύζα ην 

βξάδπ. 

   

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

 

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

 

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

αζζέλεηαο. 

 Μνλόθιηλα δσκάηηα ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξεία πνπ πιεξνύλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ, βάζεη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

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

μελνδνρείνπ, ε αθξηβήο ηνπνζεζία θαη ε επθνιία πξόζβαζεο ζε κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (κεηξό, ηξακ θ.ι.π.). 

 Ζ θηινμελία ζην μελνδνρείν λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά ππωινό. 

 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. 
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