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ΘΕΜΑ : “Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην διοπγάνωζη μονοήμε-
πηρ εκδπομήρ ηος 1ος ΓΕΛ Πάηπαρ ζηην Αθήνα» 
 
Το 1

ο
 Γενικό Λύκειο Πάηπαρ, διοπγανώνει μονοήμεπη εκδπομή ηηρ Β΄ ηάξηρ ζηιρ 30 Μαπηίος 

2017,  ημέπα Πέμπηη ζηην Εάκςνθο. Για ηο ζκοπό αςηό, η Γ/νζη ηος 1
ος

 Γενικού Λςκείος Πά-

ηπαρ, καλεί ηοςρ ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι, να καηαθέζοςν  ζηο γπαθείο ηηρ 

Γ/νηπιαρ ηος ζσολείος, κλειζηή ένηςπη πποζθοπά για ηην διοπγάνυζη ηηρ εκδπομήρ  μέσπι ηη 

Τπίηη 21/3/2017 και ώπα 10:00  

Οι πποϋποθέζειρ πος ππέπει να καλςθθούν είναι : 

1. Ημεπομηνία ανασώπηζηρ : Πέμπηη 30/03/2017 ώπα 08:00 από ηο σώπο ηος ζσολεί-

ος . Το ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ πεπιλαμβάνει επίζκετη ζε διάθοπα μέπη ζηη   Εά-

κςνθο 

2. Ημεπομηνία επιζηποθήρ : Πέμπηη  30/03/2017 επιζηποθή ζηο σώπο ηος ζσολείος 

ώπα 20:00. 

3. ςμμεηέσονηερ :  Σηην εκδπομή θα ζςμμεηάζσοςν 73 μαθηηέρ (ζςν ή πλην 3 μαθηηέρ) 

και 5 ζςνοδοί καθηγηηέρ. 

4. Μεηαθοπά : Ζ μεηαθοπά θα ππαγμαηοποιηθεί με δύο  λευθοπεία  πος ππέπει να  

πληπούν όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ 

δηλαδή: 

 Φυηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ 

 Φυηοηςπία Γεληίος Καηαλληλόηηηαρ 

 Γεληίο ελέγσος ΚΤΔΟ 

 Αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο ζε ιζσύ  ηην πεπίοδο ηηρ μεηακίνηζηρ 

 Το λευθοπείο θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα μεηακινείηαι 

ζύμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηος, όλερ ηιρ ώπερ βάζει  ππογπάμμαηορ 

5. Αζθάλεια :   

A. Ύπαπξη αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ 

B. Αζθαλιζηική κάλςτη ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ, όπυρ 

πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 13 ηος 33120/28-02-2017  απόθαζηρ ηος ΥΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 

681/06-03-2017) 

Ζ πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει : 

1. Τη ζςνολική ηιμή (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ) ηος οπγανυμένος ηαξιδιού και ηην 

ηιμή ανά μαθηηή. Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα πεπιλαμβάνοςν  ηην  αζθαλιζηική κάλςτη 

πος αναθέπεηαι ζηην παπαπάνυ 5Α πποϋπόθεζη. 



2. Τη ζςνολική ηιμή (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ) ηος οπγανυμένος ηαξιδιού και ηην 

ηιμή ανά μαθηηή Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα πεπιλαμβάνοςν  αζθαλιζηική κάλςτη πος α-

ναθέπεηαι ζηιρ παπαπάνυ 5Α και 5Β πποϋποθέζειρ. 

3. Υπεύθςνη δήλυζη όηι ηο ηαξιδιυηικό γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο ο-

ποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ.  

4. Τα αναθεπόμενα αποδεικηικά έγγπαθα ζηην ανυηέπυ 4 παπάγπαθο (άδειερ, αζθάλεια 

κλπ) 

 

Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ηηρ ώπαρ λήξηρ ηος διαγυνιζμού, καμία πποζθοπά δεν θα γίνεηαι 

δεκηή.  

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

ηιρ παπεσόμενερ ςπηπεζίερ- μεηά από αξιολόγηζη πος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 

21/03/2017 και ώπα 10:30 ζηο γπαθείο ηος Διεςθύνηπιαρ ηος ζσολείος. 

      

Ζ Γιεςθύνηπια 

                                     
 

 
 

     Τζιανάκα Βαζιλική 


