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 Θέκα:  «Πρόζθιεζε Δθδήιωζες Δλδηαθέροληος γηα θαηάζεζε οηθολοκηθής προζθοράς ζτεηηθά κε  
κεηάβαζε θαη επηζηροθή καζεηώλ-ηρηώλ προθεηκέλοσ λα ζσκκεηάζτοσλ ζηο Παλειιήληο 
πρωηάζιεκα Γεληθώλ Λσθείωλ θαη ΔΠΑΛ (Α’ θάζες) γηα ηο Νοκό Πρέβεδας»   
    
τεη: 1) Ζ κε Αξ. πξση. 129287 /Γ2/ 10-11-2011 Τ.Α.  (ΦΔΚ 2769/ η.Β’/ 02-12-2012) κε ζέκα  «Δθδξνκέο –  

             Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ Γεκόζησλ θαη Ηδησηηθώλ ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη  

             εθηόο ηεο Υώξαο» 

         2) Σν κε αξ. πξση Φ.24/1341/09-03-2018 αίηεκα ηεο ΓΓΔ Πξέβεδαο 

 

 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη αλάγθεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Πξέβεδαο γηα κεηαθνξά καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο 2018, 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο γηα ηηο θάησζη 

κεηαθηλήζεηο: 

 

 

 

Ζκεξ/λία Μεηαθίλεζεο 12-03-2018 

Μεηαθίλεζε Από  Πξνο  Δπηζηξνθή 

ΠΡΔΒΔΕΑ ΘΔΠΡΩΣΗΚΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

Αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ 18 

Αξηζκόο πλνδώλ 1 

Αηηηνινγία κεηαθίλεζεο πκκεηνρή ζε αγώλα Πνδνζθαίξνπ 

 



 

Ζκεξ/λία Μεηαθίλεζεο 12-03-2018 

Μεηαθίλεζε Από Πξνο  Δπηζηξνθή  

ΚΑΝΑΛΑΚΗ ΘΔΠΡΩΣΗΚΟ ΚΑΝΑΛΑΚΗ 

Αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ 18 

Αξηζκόο πλνδώλ 1 

Αηηηνινγία κεηαθίλεζεο πκκεηνρή ζε αγώλα Πνδνζθαίξνπ 

  

Ζκεξ/λία Μεηαθίλεζεο 14-03-2018 

Μεηαθίλεζε Από Πξνο  Δπηζηξνθή  

ΘΔΠΡΩΣΗΚΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΘΔΠΡΩΣΗΚΟ 

Αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ 18 

Αξηζκόο πλνδώλ 2 

Αηηηνινγία κεηαθίλεζεο πκκεηνρή ζε αγώλεο  Κιαζζηθνύ Αζιεηηζκνύ 

 

 

Παξαθαινύκε θαηά ηελ ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο λα ιάβεηε επηπιένλ ππόςε ζαο θαη ηα εμήο: 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ, βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Με ηελ πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί Τπεύζπλε Γήισζε, όηη δηαζέηεηε Δηδηθό 

ήκα θαη Άδεηα Λεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ.   

.        Πνηληθό Μεηξών, Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ κεηνδνηνύληνο αλαδόρνπ 
ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε ηεο πξόζθιεζεο μεπεξλά ηα 2500 EURO. 

Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία από ηνλ 

Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πξέβεδαο . 

ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ  πξνϋπνζέζεσλ,  Π.Γ.Δ..  Ζπείξνπ επηθπιάζζεηαη λα 

απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο.  

 Αλαγθαία προϋπόζεζε: 
 ύκθωλα κε ηελ αρηζκ.πρωη.2/62978/0022/19-12-2005 (ΦΔΚ /1870 η.Β΄/30-12-2005) 
Κ.Τ.Α. «Γαπάλες ζτοιηθώλ αγώλωλ» ε προζθορά ποσ θαιύπηεη ηο ζσλοιηθό θόζηος 
δαπάλες γηα ηε κεηαθορά λα είλαη κηθρόηερο από ασηό ποσ απαηηείηαη κε ηα ζσλήζε 
ζσγθοηλωληαθά κέζα. 
 

Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη  λα θαηαζέζνπλ ζηε  Π.Γ.Δ. Ζπείξνπ πξνζθνξά ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή  ζηηο 09-03-2018 θαη ώξα 13:00 ή κε email ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ   oikon@ipeir.pde.sch.gr.  
 
 
  Η Περηθερεηαθή Γηεσζύληρηα 
   
   
   
   
   

Αγγειηθή Φωηεηλού 
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