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ΠΡΟ: Γ/νζηΓ/θμιαρ Δκπ/ζηρ                

Ηυαννίνυν (για ανάπηηζη ζηην                                                                                                                                                    
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Κοιν.: Σοςπιζηικά – Σαξιδιυηικά                                                                                                                                       

Γπαθεία (μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ                                                                                                                                                                                                                                         

Γ/νζηρ Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ Ηυαννίνυν) 

 

 

 

Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη και 

επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηων ηάξεων Α΄, Β΄,  Γ΄  Γ/ζίος και Α΄ ΓΕ.Λ. Υπςζοβίηζαρ από Υπςζοβίηζα 

ππορ Αναηολική Μακεδονία-Θπάκηκαι επιζηποθή, απόΠέμπηη 11 Αππιλίος έωρ και άββαηο13 Αππιλίος 2019» 

 

σεη: Τ.Α. 33120/ΓΓ4/6-3-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄/ 6-3-2017 ) με θέμα «Δκδπομέρ – Μεηακινήζειρ μαθηηϊν Γημοζίυν και 

Ηδιυηικϊν ζσολείυν Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηψρ και εκηψρ ηηρ σϊπαρ» 

 

Σο Γςμνάζιο- ΓΔ.Λ. Υπςζοβίηζαρ οπγανϊνειηπιήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή απψ  Πέμπηη 11 Αππιλίος έυρ και άββαηο 

13 Αππιλίος 2019(2διανςκηεπεωζειρ ζηην Ξάνθη).   

 

Απιθμόρ μαθηηών/μαθηηπιών: 46 

Απιθμόρ ζςνοδών εκπαιδεςηικών: 5 

Ανασϊπηζη απψ ηοσολείο:Πέμπηη 11 Αππιλίος 2019 

Δπιζηποθή ζηοσολείο: άββαηο13 Αππιλίος 2019 

Για ηη διενέπγεια αςηήρ ηηρ μεηακίνηζηρ πποβαίνοςμε ζε μειοδοηικψ διαγυνιζμψ με ποιοηικά και οικονομικά κπιηήπια.  

 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

 

Γπαθεία Γενικοω Σοςπιζμοω με ειδικψ ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ απψ ηον ΔΟΣ ζε ιζσω, να καηαθέζοςν 

ζηονΓιεςθςνηήηος σολείος,ζθπαγιζμένη πποζθοπά ζε κλειζηψ θάκελο, καηά ηο σπονικψ διάζηημα απψ 13-03-

2019μέσπικαι 19-03-2019και ώπα 13:00, με ηην ένδειξη: 

«Κλειζηή πποζθοπά για ηην εκπαιδεςηική εκδπομή ηος Γςμναζίος- ΓΔ.Λ. Υπςζοβίηζαρ ζηην Αναηολική Μακεδονία -

Θπάκη». 

Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ, καμία πποζθοπά και για κανένα λψγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 

Ζ αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπϊν θα γίνει ηην ίδια μέπα, Σπίηη19Μαπηίος 2019 και ώπα 13:00.  

Για ηη ζωνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ζαρ ενημεπϊνοςμε ψηι θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

1) Πποοπιζμόρ/ςνοπηικό ππόγπαμμα: 

Πέμπηη11/04/2019: Ανασϊπηζη νυπίρ ηο ππυί απψ ηο σολείο (8:30).Μέζυ Δγναηίαρ οδοω, με ενδιάμεζη 

ζηάζη,άθιξη ζηην Βεπγίνα(11:15).Ξενάγηζη ζηον απσαιολογικψ σϊπο(11:15-12:30). Γεωμα ζηη Βεπγίνα (12:45-

14:00). Ανασϊπηζη για ηην πψλη ηηρ Ξάνθηρ με ενδιάμεζη ζηάζη. Άθιξη (18:00),ηακηοποίηζη ζηο ξενοδοσείο. 

Πεπιήγηζη ζηο κένηπο ηηρ πψληρηηρΞάνθηρ (19:30-21:00). Γείπνο.Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο.Γιανςκηέπεςζη. 

Παπαζκεςή12/04/2019: Ππυινψ ζηο ξενοδοσείο (8:00-9:00). Ανασϊπηζη με πποοπιζμψ ηην πψλη ηηρ Κομοηηνήρ. Άθιξη 

10:30. Ξενάγηζη ζηην κενηπική πλαηεία  ζηα αξιοθέαηα ηηρ πψληρ, και ζηο Πανεπιζηήμιο (10:30-13:00). Γεωμα 

(13:00-14:30). Δπιζηποθή ζηηνΞάνθη(15:30). Πεπιήγηζη ζηην παλιά πψλη, αγοπά, Πανεπιζηήμιο μέσπι ηιρ 18:30. 

Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο. Ξεκοωπαζη. Γείπνο ζηο κένηπο ηηρ πψληρ (21:00).Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο. 

Γιανςκηέπεςζη.  



άββαηο13/04/2019: Ππυινψ ζηο ξενοδοσείο (8:00-9:00). Ανασϊπηζη με πποοπιζμψ ηην Καβάλα. Άθιξη ζηην 

πψλη ηηρ Καβάλαρ (10:30). Πεπιήγηζη και ξενάγηζη ζηο κάζηπο ηηρ πψληρ, πυμαφκψ ςδπαγυγείο, παπαλία. 

Γεωμα (13:00-15:00). Ανασϊπηζη-Δπιζηποθή (15:30),με ενδιάμεζερ ζηάζειρ. Άθιξη με ηο λευθοπείο ζηο 

σολείο (20:30). 

 

2) Απιθμψρ ζςμμεηεσψνηυν:46μαθηηέρ,5 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί. 

3) Μεηαθοπικψ μέζο:Λευθοπείο ηος Ππακηοπείος(ηο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν ζςμμεηεσψνηυν για ψλερ 

ηιρ μεηακινήζειρ.) 

4) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ :Απψ11-04-2019μέσπικαι 13-04-2019 

5) Καηηγοπία καηαλωμαηορ: Ξενοδοσείαηπιϊν (03) αζηέπυν με ππωϊνό  

6) Τποσπευηική αζθάλιζη εςθωνηρ διοπγανυηή, ζωμθυνα με ηην κείμενηνομοθεζία. 

 

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

όλερ οι πάγιερ επιβαπύνζειρ.  

 

Παπακαλοωμε καηά ηη ζωνηαξη ηηρ πποζθοπάρ να λάβεηε ςπψτη ζαρ ηα εξήρ: 

 

 Εηηείηαι η  ππψζθεηη πποαιπεηική αζθάλιζη πος καλωπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ. 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηϊν/εκπαιδεςηικϊν να γίνονηαι με λευθοπεία πος πληποων ηιρπποδιαγπαθέρ αζθαλοωρ 

μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηϊν/εκπαιδεςηικϊν, βάζει ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ. 

 Να αναθέπεηαι  οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο ψνομα, η καηηγοπία ηος ξενοδοσείος και η ακπιβήρ 

ηοποθεζία. 

 Σπίκλινα ή ηεηπάκλινα για ηοςρ/ηιρ μαθηηέρ/μαθήηπιερ και ηπία (03) μονψκλινα δυμάηια και ένα (01) δικλινο για 

ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικοωρ. 

 Ζ θιλοξενία ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει καθημεπινά ππωινό. 

 ε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ πποχποθέζευν, ηο σολείο επιθςλάζζεηαι να αποθαζίζει για ηιρ 

πεπαιηέπυ νψμιμερ ενέπγειερ. 

 Σο σολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθψζον δεν ζςμπληπωθεί ο 

απαπαίηηηορ απιθμψρ μαθηηϊν/ ηπιϊν. 

 Ζ επιηποπή αξιολψγηζηρ, πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνεκηιμά ηην ποιψηηηα, ηην αξιοπιζηία ηος ηαξιδιυηικοω γπαθείος 

και ηο εωπορ ηυν πποζθεπψμενυν παποσϊν και δεν ςποσπεοωηαι να επιλέξει απαπαίηηηα ηο ππακηοπείο πος 

μειοδοηεί.  

 

Παπαηηπήζειρ: η καηάπηιζη ηος ππογπάμμαηορ ηηρ εκδπομήρ έγινε απψ ηο Γιεςθςνηή ηος σολείος και ηοςρ ζςνοδοωρ 

καθηγηηέρ, ζε ζςνεπγαζία με ηοςρ μαθηηέρ, λαμβάνονηαρ ςπψτιν ηοςρ εκπαιδεςηικοωρ ζηψσοςρ ηηρ εκδπομήρ. 
 

 

 

 

 Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
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