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ΘΕΜΑ:  «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη ποιοηικήρ και 

οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηακίνηζη μαθηηών/ηπιών  και ζςνοδών 

εκπαιδεςηικών ηος ΓΕΛ Πεδινήρ  από Ιωάννινα ππορ Θεζζαλονίκη και επιζηποθή,  από 

9-4-2019 έωρ και 10-4-2019.» 

  

Σσεη: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΔΚ 2769/η.Β'/02-12-2011) με θέμα «Δκδπομέρ – 

Μεηακινήζειρ μαθηηών Γημοζίυν και Ιδιυηικών ζσολείυν Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και 

εκηόρ ηηρ σώπαρ» 

 

Το Γενικό Λύκειο Πεδινήρ Ιυαννίνυν διοπγανώνει διήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή από 9-4-

2019 έυρ και 10-4-2019, ζηη Θεζζαλονίκη. 

Απιθμόρ μαθηηών/μαθηηπιών:  27-30 

Απιθμόρ ζςνοδών εκπαιδεςηικών: 3 

Ανασώπηζη από ηο ζσολείο: Τπίηη 9 Αππιλίος 2019 

Δπιζηποθή ζηο ζσολείο: Τεηάπηη 10 Αππιλίος 2019 

Για ηη διενέπγεια αςηήρ ηηρ μεηακίνηζηρ πποβαίνοςμε ζε μειοδοηικό διαγυνιζμό με ποιοηικά 

και οικονομικά  κπιηήπια. 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

Γπαθεία Γενικού Τοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΤ ζε 

ιζσύ, να καηαθέζοςν ζηη Γιεςθύνηπια ηος Γενικού Λςκείος Πεδινήρ Ιυαννίνυν (οδόρ 

Πεδινή, Τ.Κ.45500, ηηλ. και θαξ: (2651091756), ζθπαγιζμένη πποζθοπά, ζε κλειζηό 

θάκελο, μέσπι και ηην Σπίηη  26/3/2019  και ώπα 12:30, με ηην ένδειξη:  

«Κλειζηή πποζθοπά για ηην εκπαιδεςηική εκδπομή ηος Γενικού Λςκείος Πεδινήρ Ιυαννίνυν 

ζηη Θεζζαλονίκη ». 

Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ παπαπάνυ ημεπομηνίαρ, καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δεν 

θα γίνει δεκηή.  

 



Η αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ηην ίδια μέπα, Τπίηη 26/3/2019  και ώπα 13:00.  

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

πεπιλαμβάνονηαι ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

1) Πποοπιζμόρ: Πεδινή –  Θεζζαλονίκη και επιζηποθή ζηην Πεδινή.  

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν :  27 - 30 μαθηηέρ/μαθήηπιερ, 3 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί 

3) Μεηαθοπικό μέζο: Λεωθοπείο. Το λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν 

ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ.  

4) Φπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: Ανασώπηζη Τπίηη 9/4/2019, επιζηποθή ηην Τεηάπηη 

10/4/2019 

5) Γιανςκηεπεύζειρ: Μία διανςκηέπεςζη ζηη Θεζζαλονίκη. 

6) Σςνοπηικό ππόγπαμμα εκδπομήρ: 

1
η
 ημέπα: Ανασώπηζη από Πεδινή Ιυαννίνυν και μεηάβαζη ζηη 

Θεζζαλονίκη. Δπίζκετη ζηο πλανηηάπιο, ,ξενάγηζη ζηην 

πόλη. 

2
η
 ημέπα:  Ξενάγηζη ζηο μοςζείο κινημαηογπάθος, ζηο Λεςκό Πύπγο,  

επιζηποθή ζηην Πεδινή. 

7) Καηηγοπία καηαλύμαηορ: 3*** ή 4**** 

8) Υποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

   

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

Παπακαλούμε να αναθεπθούν αναλςηικά ηςσόν διαθοποποιήζειρ ζηην ηιμή ζε ζσέζη 

με ηον ακπιβή απιθμό ηων μαθηηών ή ηο είδορ ηος καηαλύμαηορ.  ηην ηιμή να 

ζςμπεπιληθθούν όλερ οι πάγιερ επιβαπύνζειρ. 

 

Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ςπεύθςνη δήλυζη όηι ηο Γπαθείο Γενικού 

Τοςπιζμού διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ, και να 

πεπιλαμβάνοςν ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

 Ππόζθεηη  αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ. 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/μαθηηπιών και εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με 

λευθοπείο μέσπι δέκα εηών, καηά πποηίμηζη πενηαεηίαρ, πος πληποί ηιρ 

πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ βάζει ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ.  

 Αν ηο λευθοπείο θα κινηθεί πέπα από ηα σπονικά όπια πος πποβλέπει η Νομοθεζία 

να ςπάπσει επιπλέον οδηγόρ. 

 Να αναθέπεηαι  οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο όνομα, ηην καηηγοπία ηος 

ξενοδοσείος και ηην ακπιβήρ ηοποθεζία. 

 Μονόκλινα δυμάηια για ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ ηπίκλινα ή ηεηπάκλινα για ηοςρ/ηιρ 

μαθηηέρ/μαθήηπιερ. 

 Η θιλοξενία ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει ππωινό.  

 Από ηο ολικό ποζό πος θα ζςμθυνηθεί, θα κπαηηθεί από ηο/ηη διεςθςνηή/διεςθύνηπια 

ηος κάθε ζσολείος ηο 15% 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. 

 Το Σσολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθόζον δεν 

ζςμπληπωθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών/ηπιών. 

 Η επιηποπή αξιολόγηζηρ, πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνεκηιμά ηην ποιόηηηα, ηην αξιοπιζηία 

ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος και ηο εύπορ ηυν πποζθεπομένυν παποσών και δεν 

ςποσπεούηαι να επιλέξει απαπαίηηηα ηο ππακηοπείο πος μειοδοηεί.  

 

 
 

          Η  Διευθφντρια 
 
 
 
 

 Νασίκα Αικατερίνη 



                         Φυσικός Msc  


