
 

 

Πποκήπςξη  εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη μεηακίνηζη ηηρ θεαηπικήρ ομάδαρ ηος 1ος Λςκείος Υίος και ηος 

Λςκείος Βπονηάδος ζηο Γίον Πιεπίαρ 

1ο Γενικό Λύκειο Υίος και Γενικό Λύκειο Βπονηάδος 

σολικού Έηοςρ: 2022-23 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  

 

1 Μεηακίνηζη  

1.1 Φξνληθή Πεξίνδνο  

Η ζεαηξηθή νκάδα ζα αλαρσξήζεη από ηε Φίν ηελ Τεηάξηε, 21/09/2022 κε 

πξννξηζκό ηελ Πηεξία κέζσ Θεζζαινλίθεο αεξνπνξηθώο θαη ζα επηζηξέςεη από 

Πεηξαηά γηα Φίν ηελ Παξαζθεπή 23/09/2022 αθηνπιντθώο ή ην Σάββαην 

24/09/2022 από Θεζζαινλίθε αεξνπνξηθώο ή αθηνπιντθώο. 

 

 

1.2.1 Αξηζκόο 

Μεηαθηλνύκελσλ 
Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ   15 μαζεηέο θαη καζήηξηεο   

1.2.2 Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ 4 Σπλνδνί Δθπαηδεπηηθνί   

1.3 Τύπνο κεηαθίλεζεο 

Αεξνπνξηθή ( Φίνο – Θεζζαινλίθε)  

 

Οδηθή (πνύικαλ) από Θεζζαινλίθε  πξνο Πηεξία ζηα ΚΔΓΑ Σθνηίλαο θαη από 

Πηεξία πξνο Πεηξαηά.   

 

Ακηοπλοϊκή Πειπαιάρ - Υίορ ή Θεζζαλονίκη - Υίορ αεξνπνξηθώο ή 

αθηνπιντθώο.  

 

1.4 
Πξνδηαγξαθέο 

Ορεκάησλ 

Τα πξνζθεξόκελα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο αθόινπζεο 

πξνδηαγξαθέο: 
¶ Άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΤΔΟ  
¶ Κιηκαηηζκό 
¶ Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

 

 



¶ Δπαξθή ρώξν γηα ελαπνζήθεπζε απνζθεπώλ. 
¶ Βαζηθά εξγαιεία επηζθεπήο/ζπληήξεζεο θαη εθεδξηθό ηξνρό 

1.4.1 

Να δηαζέηνπλ: 
¶ Άδεηα Κπθινθνξίαο εθδόζεσο έηνπο 2005 θαη κεηαγελέζηεξε 
¶ Πξόζθαην θαη ζε ηζρύ ΚΤΔΟ  
¶ Άδεηα Δμαζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ 
¶ Αζθαιηζηήξην Σπκβόιαην (γηα αζηηθή επζύλε ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη επηπξνζζέησο λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ίδηεο 

δεκίεο ησλ νρεκάησλ θαη λα παξέρεηαη θάιπςε θαη ζηνπο επηβαίλνληεο) 

 

 

1.4.2 
Οη νδεγνί λα δηαζέηνπλ: 

¶ Γίπισκα νδήγεζεο Γ’ θαηεγνξίαο ζε ηζρύ 
¶ Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ ζην Διιεληθό νδηθό δίθηπν 

 

 

     

 1.5 Ημεπήζια μεηακίνηζη Ανασώπηζη  

(ηόπορ,  ημεπομηνία & ώπα) 

Δνδιάμεζα 

ζημεία / 

ζηάζειρ 

(ηόπορ).. 

Άθιξη  

(ηόπορ, ώπα)   

  
1ε εκέξα Τεηάξηε, 

21/09/2022 

Αλαρώξεζε από ηε Φίν 
αεξνπνξηθώο  γηα Θεζζαινλίθε ην 
πξσί. Από ην Αεξνδξόκην 
Μαθεδνλία επηβίβαζε ζην 
πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα 
Πηεξία, ε Οκάδα ζα θηινμελεζεί 
ζηα ΚΔΓΑ Σθνηίλαο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 

   

 
2ε εκέξα Πέκπηε, 

22/09/2022 

Μεηαθίλεζε ηεο Οκάδαο ην πξσί 
από ηα ΚΔΓΑ Σθνηίλαο ζην Γίνλ 
κε επηζηξνθή θαη ην απόγεπκα 
από ηε Σθνηίλα ζην Δζπεξηλό 
ΔΠΑΛ Πηεξίαο κε επηζηξνθή.  

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ε εκέξα Παξαζθεπή, 
23/09/2022 

 Αλαρώξεζε από Πηεξία γηα 

Πεηξαηά θαη επηζηξνθή ζηε Φίν κε 

πινίν. Άθημε ζηε Φίν ην πξσί ηνπ 

Σαββάηνπ 24/09/2022.   

Εάλ κείλνπκε θαη ην Σάββαην ην 

πξόγξακκα ηεο Παξαζθεπήο ζα 

είλαη θάπνηα εθδξνκή ζε Πηεξία.  

 
 

 
 

 

4ε εκέξα Σάββαην, 

24/09/2022 

 

Αλαρώξεζε από Πηεξία γηα 

Θεζζαινλίθε θαη επηζηξνθή ζηε 

Φίν είηε αεξνπνξηθώο είηε 

αθηνπιντθώο. 

   

 

 
   

 

     

     

2.4.4 ΓΙΑΜΟΝΗ  

Δελ ρξεηαδόκαζηε δηακνλή, γηαηί ε νκάδα ζα θηινμελεζεί 

ζηα θαηαιύκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Εζληθήο άκπλαο ζηα 

ΚΕΔΑ Σθνηίλαο. 
 

 

 

 

 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

4 Αζθάλεια Αζηικήρ Δςθύνηρ για όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ μαθηηέρ και 

ζςνοδούρ εκπαιδεςηικούρ ΝΑΙ   

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 



5 Αζθάλεια Αηςσήμαηορ ή αζθένειάρ για όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ μαθηηέρ.  ΝΑΙ 
 

  

α/α ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

6 
Να πποζκομιζθεί Τπεύθςνη Γήλωζη, ζηην οποία να δηλώνεηαι όηι ηο 

Σοςπιζηικό – Σαξιδιωηικό  Γπαθείο διαθέηει ζε ιζσύ ηο «Διδικό ήμα 

Λειηοςπγίαρ» 

 ΝΑΙ  
 

  

 

 

Θα παξαθαινύζακε λα καο δνζνύλ ηξείο πξνζθνξέο: Η ππώηη γηα ηξείο εκέξεο κε αλαρώξεζε ηελ Παξαζθεπή από Πεηξαηά, ε δεύηεπη γηα ηέζζεξηο εκέξεο κε αλαρώξεζε από 

Θεζζαινλίθε ην Σάββαην 24/09/2022 αεξνπνξηθώο θαη ε ηπίηη γηα ηέζζεξηο εκέξεο κε αλαρώξεζε από Θεζζαινλίθε ην Σάββαην αθηνπιντθώο.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υπόνορ και ηόπορ ςποβολήρ ησλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Πέμπηη 21/07/2022, μέσπι ηιρ 12.30 μ.μ. ζην γξαθείν ηεο 
Γηεπζύληξηαο ηνπ 1νπ ΓΔΛ Φίνπ..  

 

ǤȈȄȜȇȔȌȒȆ: 28Ȇȑ ǯȉȓȘȁȐǾȎȔ 02  ǶȐȈȒȓțȑ ǢȀȐȁȀȒǾȎȔ ǶǾȎȑ 82100.  
ǴȏțȗȆ ȉ. ǢȀȒȈȊȈȉǽȑ ǪȀȓȒǻȊȀ 
ǳȆȊǼȕȘȌȀ: ǲȖȎȊȄǾȎȔ: 2271042575, 2271044279 
          Fax: 2271020086 
  Email: mail@1lyk-chiou.chi.sch.gr  
 


