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Ππορ 
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 Κοιν.: 
      Τοςπιζηικά-Ταξιδιωηικά  Γπαθεία    

(μέζω ηηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ Δ.Δ.Ε. 
Ιωαννίνων) 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη ποιοηικήρ και 

οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με ηην μεηάβαζη μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος 

Γςμναζίος Κοςηζελιού από Ηυάννινα ζηον Βόλο και επιζηποθή,   από  Τεηάπηη     

16-05-18  έυρ και  Πέμπηη   17-05-2018. Σσεη. Υ.Α.    33120/ΓΓΑ/2017(ΦΔΚ 

681/η.Β΄/06-03-17)   με θέμα «Δκδπομέρ – Μεηακινήζειρ μαθηηών Γημοζίυν και 

Ηδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ». 

 

Προζκαλούμε 

 

Γπαθεία Γενικού Τοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ ΔΟΤ ζε ιζσύ, να 

καηαθέζοςν ζηο Γπαθείο ηος Γςμναζίος Κοςηζελιού ζθπαγιζμένη πποζθοπά καηά 

ηο σπονικό διάζηημα από 30-04-18 έυρ 04-05-2018 και ώπα 13:00μ.μ.. Μεηά ηην 

παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ καμία  πποζθοπά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι 

αποδεκηή. Ζ αποζθπάγιζη θα γίνει άμεζα με ηην λήξη ηηρ υρ άνυ πποζθοπάρ. 

Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ενημεπώνοςμε όηι θα ππέπει να 

πεπιλαμβάνονηαι ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

1. Πποοπιζμόρ Βόλορ με ενδιάμεζη επίζκετη ζηα Τπίκαλα. 

2. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν: 24 μαθηηέρ, 3 ζςνοδοί καθηγηηέρ. 

3. Μεηαθοπικό μέζο: Λευθοπείο (ηο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν 

ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ). 



4. Φπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: Από Τεηάπηη 16-05-2018 έυρ και  Πέμπηη 

17-05-2018. 

5. Καηηγοπία ξενοδοσείος 3* και άνυ με ππυινό. 

6. Υποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή ζύμθυνα με ηην κείμενη 

νομοθεζία. 

Εηηείηαι η ηελική ηιμή ηηρ εκδπομήρ και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή. 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

    1
η
  ημέπα: Καλαμπάκα- Βόλορ. 

    2
η
  ημέπα: Σέζκλο-Ποπηαπιά-επιζηποθή  

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

 Εηηείηαι η ππόζθεηη αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη 

αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ. 

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

ξενοδοσείος και η ακπιβήρ ηοποθεζία. 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών να γίνοςν με λευθοπείο πος θα 

πληπεί ηιρ πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ βάζει ηηρ κείμενηρ 

νομοθεζίαρ. 

 Αν  το λεωφορείο   κινείται  πζραν από τα  χρονικά  όρια  που προβλζπει  η 

Νομοθεςία  απαιτείται  η  φπαρξη    επί πλζον  οδηγοφ 

 Το Σσολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηην εκδπομή 

εθόζον  δεν ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών/ηπιών. 

 

 

 

 

                                                                                                 Ο Διεσθσνηής  

 

 

Τζακηζίρας Δημήηριος 

 

 


