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Θέμα: «Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη οικονομικής 

προζθοράς ζτεηικά με μεηάβαζη και διαμονή μαθηηών και εκπαιδεσηικών ηοσ 

Γενικού Λσκείοσ Δλεούζας «Κφν/νος Αζώπειος»  από Δλεούζα Ιφαννίνφν προς 

Αθήνα και επιζηροθή».  

τεη. Τ.Α. 33120/ΓΓ4/06-03-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄/06-03-2017) με θέμα «Δκδρομές – 

Δκπ/κές επιζκέυεις μαθηηών και μαθηηριών Γημόζιφν και Ιδιφηικών ζτολείφν 

Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης ενηός και εκηός ηης τώρας»  

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

Γπαθεία Γενικού Τοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΕΟΤ εν ιζσύ, 

να καηαθέζοςν ζηο Λύκειο Ελεούζαρ «Κων/νορ Ελεούζαρ»   ζθπαγιζμένη πποζθοπά 

καηά ηο σπονικό διάζηημα από13/32017 έωρ και16/3/2017 και έωρ ώπα 12:00. Μεηά ηην 

παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δεν θα γίνει αποδεκηή. 

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

πεπιλαμβάνονηαι ηα παπακάηω ζηοισεία:   
1) Ππόγπαμμα μεηακινήζεων:  

1/4/2017    Ανασώπηζη από ηο Λύκειο Ελεούζαρ  ώπα 08.00΄ με πποοπιζμό Δελθούρ  - 

Απάσοβα-  Δίζηομο- Θ. Μ. Οζιος Λοςκά – Αθήνα διανςκηέπεςζη. 

2/4/2017 Μέγαπο Μοςζικήρ- Ίδπςμα Σηαύπορ Νιάπσορ-  εκπηωηικό  σωπιό Σπάηων.    

3/4/2017 Καποδιζηπιακό Παν/μιο- πεπιήγηζη ζε: πλαηεία ζςνηάγμαηορ, εθνικό κήπο , 

Ζάππειο, Καλλιμάπμαπο, πλάκα, μοναζηηπάκι .   

4/4 /2017 Θζηοπικό μοςζείο - Απσαία Κόπινθορ – Ελεούζα. Ώπα 21.00΄ 

Οι μεηακινήζειρ ππέπει να γίνονηαι με λεωθοπείο  ηο οποίο πληποί ηιρ πποδιαγπαθέρ  

αζθαλούρ μεηακίνηζηρ μαθηηών-καθηγηηών, ζύμθωνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 45 μαθηηέρ , 3 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί  

3) Υποσπεωηική αζθάλιζη εςθύνηρ ηος διοπγανωηή, ζύμθωνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

4) Ππόζθεηη αζθάλιζη εξόδων ζε πεπίπηωζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ 

5) Η διαμονή ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει καθημεπινά  ππωινό. 

6) Στην προςφορά να αναφζρεται η ονομαςία και κατηγορία του ξενοδοχείου.   

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

Σηην επιλογή θα ζςνεκηιμηθούν η ηιμή, η ποιόηηηα ηων πποζθεπόμενων ςπηπεζιών.  

Σο ζτολείο διαηηρεί  ηο δικαίφμα να μην πραγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθόζον 

δεν ζσμπληρφθεί ο απαραίηηηος αριθμός μαθηη-ών/-ριών.  

 

 Ο   ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

     Νικόλαος Δ. Παππάς 

Θεολόγος 

mailto:mail@lyk-eleous.ioa.sch.gr

