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 ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην διοπγάνωζη 

ημεπήζιαρ εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ ζε Πλανηηάπιο και Βοςλή-Αθήνα 

 

 

Σο 5ο Γςμνάζιο Παηπών  διοπγανώνει  ημεπήζια εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην Αθήνα,  πποκειμένος 

να επιζκεθηούμε ηο Πλανηηάπιο και ηην Βοςλή ηων Δλλήνων.  Για ηον ζκοπό αςηό η διεύθςνζη ηος 

5ος Γςμναζίος Παηπών καλεί ηοςρ ηαξιδιωηικούρ ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι, να ςποβάλοςν 

κλειζηέρ ένηςπερ πποζθοπέρ  για ηην  διοπγάνωζη ηηρ εν λόγω εκδπομήρ με ηα παπακάηω ζηοισεία : 

 

Α)  Ημεπήζια εκπαιδεςηική εκδπομή : Πέμπηη, (01.12.2016 ) 

Β)  Πποοπιζμόρ :  Αθήνα (Πλανηηάπιο και Βοςλή) 

Γ)  Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων μαθηηών : 43,  ζςνοδοί : 3 

Γ) Μεηαθοπά με λεωθοπείο 50 θέζεων, ηο οποίο να  πληποί όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ 

ζύμθωνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ.  

Να μαρ αποζηαλούν ηα ανηίζηοισα δικαιολογηηικά ήηοι: 

- Φωηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ,  -Φωηοηςπία δεληίος καηαλληλόηηηαρ,  -Γεληίο ελέγσος ΚΣΔΟ. 

Σο λεωθοπείο θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα μεηακινείηαι όλερ ηιρ ώπερ 

βάζει ηος ππογπάμμαηορ. 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, μέσπι ηην  

Γεςηέπα , 07.11.2016 & ώπα 09.30  ζηο γπαθείο ηος Γνηη ηος 5ος Γςμναζίος.  

 

Η πποζθοπά να πεπιλαμβάνει : 

1. Σην ηιμή μεηάβαζηρ & επιζηποθήρ ηος λεωθοπείος :  Πάηπα –Αθήνα- Πάηπα ηόζο 

ζ ς ν ο λ ι κ ά  ό ζ ο  &  κ α η ’  ά η ο μ ο .  

Ππορ:  

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ  ΓΡΑΦΔΙΑ 

 

 

543 Φ.23 Απ. ππωη. 



2. Αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ καθώρ και αζθάλιζη αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ 

όλων ηων μαθηηών και ηων ζςνοδών. 

3. Τπεύθςνη δήλωζη όηι ηο ηαξιδιωηικό γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο 

είναι ζε ιζσύ. 

 

Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ λήξηρ ηος διαγωνιζμού καμία πποζθοπά δεν θα γίνεηαι δεκηή. 

Θα επιλεγεί η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ πλεςπάρ πποζθοπά ζε ζςνδςαζμό με 

ηιρ παπεσόμενερ ςπηπεζίερ.                

 

ε πεπίπηωζη ακπαίων καιπικών θαινομένων ή κοινωνικών αναηαπασών και ζε κάθε πεπίπηωζη πος 

δεν επιηπέπει ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ εκδπομήρ σωπίρ ηη δική μαρ ςπαιηιόηηηα, θα λύεηαι η 

ζύμβαζη.     

 

 

 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  
 

 

 

κωνζηανηίνορ ηζασπέλιαρ  

σημικόρ 
 
 
 
 
 


