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Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών Γ΄ηάξηρ και εκπαιδεςηικών ηος Γςμναζίος Βελιζζαπίος 

από Ιωάννινα ππορ Αθήνα» 

σεη: Τ.Α. 33120/ΓΓ4 (ΦΔΚ 681/η.Β'/06-03-2017) με θέμα  « Δκδπομέρ- Μεηακινήζειρ μαθηηϊν 

Γημψζιυν και Ηδιυηικϊν ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηψρ και εκηψρ ηηρ σϊπαρ» 

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 
 Γπαθεία Γενικοω Σοςπιζμοω με ειδικψ ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ απψ ηον ΔΟΣ ζε ιζσω, να 
καηαθέζοςν ζηο Γςμνάζιο Βελιζζαπίος ζθπαγιζμένη πποζθοπά  καηά ηο σπονικψ διάζηημα απψ  
Tπίηη 8/1/2019 μέσπι και Παπαζκεςή 11/1/2019 και ώπα 12:00. Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ 
ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λψγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. Ζ αποζθπάγιζη ηυν 
πποζθοπϊν θα γίνει άμεζα με ηη λήξη ηηρ υρ άνυ πποθεζμίαρ. 

     Για ηη ζωνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ζαρ ενημεπϊνοςμε ψηι θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι ηα 

παπακάηυ ζηοισεία: 

1) Πποοπιζμψρ: Αθήνα ( δύο διανςκηεπεύζειρ) - Ιωάννινα 

2) Απιθμψρ ζςμμεηεσψνηυν :  71  μαθηηέρ, 4 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί  

3) Μεηαθοπικψ μέζο:  Λεωθοπείο. Σο λεωθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηων ζςμμεηεσόνηων 

για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 

4) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: Απψ 27/1/2019 και ώπα 8:00 μέσπι και 29/1/2019 και ώπα 

21:00. 

5) Καηηγοπία καηαλωμαηορ: ηπιών ή ηεζζάπων αζηέπων ( Οι μαθηηέρ ζε ηπίκλινα ή 

ηεηπάκλινα, οι ζςνοδοί ζε μονόκλινα ) 
6) Λοιπέρ ςπηπεζίερ( παπακολοωθηζη εκδηλϊζευν, επίζκετη σϊπυν) 

ΝΑΙ. 

7) Τποσπευηική αζθάλιζη εςθωνηρ διοπγανυηή, ζωμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

   

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 

   Βοςλή ,Ίδπςμα ηαωπορ Νιάπσορ , Μοςζείο Ακπψποληρ, Ακπψπολη . 

 

 

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

 

Παπακαλοωμε καηά ηη ζωνηαξη ηηρ πποζθοπάρ να λάβεηε ςπψτη ζαρ ηα εξήρ: 



 

 Εηηείηαι η  ππψζθεηη αζθάλιζη πος καλωπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή 

αζθένειαρ. 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηϊν/εκπαιδεςηικϊν να γίνονηαι με λευθοπείο πος πληποί ηιρ 

πποδιαγπαθέρ αζθαλοωρ μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηϊν/εκπαιδεςηικϊν, βάζει ηηρ κείμενηρ 

νομοθεζίαρ. 

 Να αναθέπεηαι  οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο ψνομα, η καηηγοπία ηος ξενοδοσείος, η 

ακπιβήρ ηοποθεζία και η εςκολία ππψζβαζηρ ζηο μεηπψ. 

 Ζ θιλοξενία ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει   καθημεπινά ππυφνψ. 

 ε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ πποχποθέζευν, ηο ζσολείο επιθςλάζζεηαι να 

αποθαζίζει για ηιρ πεπαιηέπυ νψμιμερ ενέπγειερ. 

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

ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμψρ μαθηηϊν/ ηπιϊν. 

 

 

 

  Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
 

                                                                                          Νηόνηηρ Αθανάζιορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


