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ΠΡΟ 

Γιεύθσνζη Γεσηεροβάθμιας 

Δκπαίδεσζης Ηωαννίνων 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ - ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΑ 

ΓΡΑΦΔΗΑ 

 

 

 

Θέμα: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη οικονομικής 

προζθοράς ζτεηικά με μεηάβαζη και επιζηροθή μαθηηών και εκπαιδεσηικών ηοσ 

Πρόησποσ Γσμναζίοσ Εωζιμαίας τολής, από Ηωάννινα προς Βερολίνο και 

επιζηροθή. 

 

σεη: Τ.Α 33120/ΓΓ4(ΦΔΚ681/η.Β΄)/06-03-2017 με θέμα “Δκδπομέρ-Δκπαιδεςηικέρ 

επιζκέτειρ μαθηηών Γημόζιυν και Ηδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ” και Τ.Α. 36590/Γ2/30-3-2010. 

 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ο Τ Μ Δ 

 
 Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον 
ΔΟΣ ζε ιζσύ, να καηαθέζοςν ζηο Ππόηςπο Γςμνάζιο Ευζιμαίαρ σολήρ 
ζθπαγιζμένη πποζθοπά καηά ηο σπονικό διάζηημα από 30/05/2018 μέτρι 04/06/2018 
και ώρα 13:00. Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για 
κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 

Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ, θα ππέπει να ληθθούν ςπότη ηα παπακάηυ 

ζηοισεία: 

 Μεηαθοπά μαθηηών - ζςνοδών από Ηυάννινα - Αθήνα ηην Κςπιακή 14 

Οκηυβπίος 2018 οδικώρ. 

 Αεποποπικά ειζιηήπια μεηάβαζηρ: Κςπιακή 14 Οκηυβπίος 2018 Αθήνα - 

Βεπολίνο. 

 Αεποποπικά ειζιηήπια επιζηποθήρ: άββαηο 20 Οκηυβπίος 2018 Βεπολίνο-

Αθήνα. 

 Μεηαθοπά μαθηηών - ζςνοδών από Αθήνα - Ηυάννινα ηο άββαηο 20 

Οκηυβπίος 2018 οδικώρ. 

 Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν: 6 μαθηηέρ και 2 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί. 
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 Ζ μεηαθοπά ηυν μαθηηών και ηυν ζςνοδών καθηγηηών καηά ηη μεηάβαζη 

από Ηυάννινα για Αθήνα και καηά ηην επιζηποθή, δεν θα έσει διανςκηέπεςζη 

ζε ενδιάμεζο πποοπιζμό.  

 Θα γίνοςν δεκηέρ πποζθοπέρ και για πηήζειρ με έναν ενδιάμεζο πποοπιζμό.  

 ηην ηελική ηιμή ηηρ πποζθοπά θα πεπιλαμβάνονηαι: μία βαλίηζα (εκηόρ ηηρ 

σειπαποζκεςήρ), όλοι οι θόποι καθώρ και ςποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ 

διοπγανυηή και ππόζθεηη αζθάλιζη κάλςτηρ εξόδυν ζε πεπίπηυζη 

αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ.  

 

Εηηείηαι η ηελική ηιμή ηης προζθοράς. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ μποπείηε να επικοινυνήζεηε με ηη γπαμμαηεία ηος 

ζσολείος ζηα ηηλέθυνα 2651043141 και 2651043274. 

 

             Ο Γιεςθςνηήρ 

 

Βαζίλειορ Κπανάρ 

 

 


