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Γενικό Δκκληζιαζηικό Λύκειο Βελλάρ…………………  

  

 

ΚΟΙΝ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ –ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ      

               ΓΡΑΦΔΙΑ 

 

 

 

 
Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

μόνο με ηην μεηάβαζη  μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος Γενικού Δκκληζιαζηικού Λςκείος 

Βελλάρ από Ιωάννινα ππορ Κέπκςπα και επιζηποθή από Κέπκςπα ππορ Γενικό Δκκληζιαζηικό 

Λύκειο Βελλάρ.» 

 

σεη: Τ.Α 33120/ΓΓ4/28-2-2017 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 Γενικό Δκκληζιαζηικό Λύκειο Βελλάρ ζθπαγιζμένη πποζθοπά   καηά ηο σπονικό 
διάζηημα από 30-03-2017 μέσπι και 05-04-2017 ώπα 11π.μ. 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: Κέπκςπα 

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν : 23 μαθηηέρ, 5 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί 

3) Μεηαθοπικό μέζο: λευθοπείο να πληπεί ηοςρ κανόνερ αζθαλείαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ 

διαηάξειρ( Ππόζθεηερ πποδιαγπαθέρ ):π.σ Σα λευθοπεία να είναι ζηη διάθεζη ηυν 

ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 

4) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ :Από 25-04-2017 μέσπι 26-04-2017  

 

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

   

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

 

 

 

 Σασ. Γ/νζη:Ηεπά 

Μονή –σολή 

Βελλάρ 

Ηυαννίνυν,Σ.Κ 

45001 

Σ.Θ 1144 

 

 Πληποθοπίερ:   

Κςπιακή Βαγενά,  

Δλένη Καλύβα 

 

 Σηλέθυνο: 2653041285 
 fax: 2653041285 
 e-mail: Lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr 

  



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

( ενδεικηικά ) 

 Εηηείηαι η  ππόζθεηη πποαιπεηική 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.  

 ε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ πποϋποθέζευν, ηο ζσολείο επιθςλάζζεηαι να 

αποθαζίζει για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ. 

 Σο σολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθόζον δεν 

ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών/ ηπιών. 

 Ζ επιηποπή αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών, πέπαν ηηρ ηιμήρ,ζςνεκηιμά ηην ποιόηηηα, ηην    

αξιοπιζηία ηος ηοςπιζηικού γπαθείος και ηο εύπορ ηυν πποζθεπόμενυν παποσών και δεν 

ςποσπεούηαι να επιλέξει ηο ππακηοπείο πος μειοδοηεί. 

  

 

                                                                                                Ο   ΓΗΔΤΘΤΝΣH 

                                                                                                    

 

  

 

                                                                                                 Γευπγούλαρ Υπήζηορ 

                                                                                                                                   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


