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 Θέμα:  «Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος για καηάθεζη οικονομικής προζθοράς  
ζτεηικά με  μεηάβαζη και επιζηροθή μαθηηών-ηριών προκειμένοσ να ζσμμεηάζτοσν  
ζηο Πανελλήνιο πρωηάθλημα Γενικών Λσκείων και ΔΠΑΛ (B’ θάζης) για ηο Νομό Θεζπρωηίας»   
    
τεη: 1) Η με Απ. ππυη. 129287 /Γ2/ 10-11-2011 Υ.Α.  (ΦΔΚ 2769/ η.Β’/ 02-12-2012) με θέμα  «Δκδπομέρ –  

             Μεηακινήζειρ μαθηηών Γημόζιυν και Ιδιυηικών Σσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και  

             εκηόρ ηηρ Φώπαρ» 

         2) Το με απ. ππυη. Φ.24/903/28-02-2018 αίηημα ηηρ ΓΓΔ Θεζππυηίαρ 

Η Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Δκπαίδεςζηρ Ηπείπος, πποκειμένος να καλύτει ανάγκερ ηηρ  

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Θεζππυηίαρ για μεηαθοπά μαθηηών για ζςμμεηοσή ηοςρ ζηοςρ  

ζσολικούρ αγώνερ 2018, πποζκαλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ να καηαθέζοςν 

 πποζθοπέρ για ηιρ κάηυθι μεηακινήζειρ: 

 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΑΘΖΣΩΝ- 
ΤΝΟΓΩΝ 

 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

15/3/2018 50  
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ –ΠΡΔΒΔΕΑ- ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 16/3/2018 30 

19/3/2018 30 

 

 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών να γίνονηαι με λευθοπεία πος πληπούν ηιρ πποδιαγπαθέρ 

αζθαλούρ μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηών, βάζει ηηρ κείμενηρ ζσεηικήρ νομοθεζίαρ. 

 Με ηην πποζθοπά ζαρ θα ππέπει να καηαηεθεί Υπεύθςνη Γήλυζη, όηι διαθέηεηε Διδικό 

Σήμα και Άδεια Λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΤ ζε ιζσύ.   



.        Ποινικό Μηηπώο, Αζθαλιζηική και Φοπολογική ενημεπόηηηα ηος μειοδοηούνηορ αναδόσος 
ζε πεπίπηυζη πος η δαπάνη ηηρ ππόζκληζηρ ξεπεπνά ηα 2500 EURO. 

Το ππακηοπείο πος θα επιλεγεί θα ενημεπυθεί με ηηλεθυνική επικοινυνία από ηον 

Γιεςθςνηή Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Θεζππυηίαρ . 

Σε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ  πποϋποθέζευν,  Π.Γ.Δ..  Ηπείπος επιθςλάζζεηαι 

να αποθαζίζει για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ.  

 Αναγκαία προϋπόθεζη: 
 ύμθωνα με ηην αριθμ.πρωη. 2/62978/0022/19-12-2005 (ΦΔΚ /1870 η.Β΄/30-12-2005) 
Κ.Τ.Α. «Γαπάνες ζτολικών αγώνων» η προζθορά ποσ καλύπηει ηο ζσνολικό κόζηος 
δαπάνης για ηη μεηαθορά να είναι μικρόηερο από ασηό ποσ απαιηείηαι με ηα ζσνήθη 
ζσγκοινωνιακά μέζα. 
 

Παπακαλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι  να καηαθέζοςν ζηην  Π.Γ.Δ. Ηπείπος πποζθοπά ζε 

ηλεκηπονική μοπθή  καηά ηο σπονικό διάζηημα από 02-03-2018 έυρ 06-03-2018 και ώπα 12:00π.μ. 
ή με email ζηη διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος   oikon@ipeir.pde.sch.gr.  
 
 

  Ζ Περιθερειακή Γιεσθύνηρια 

   

   

   

   

   
Αγγελική Φωηεινού 
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