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ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΜΟΝΟΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ Α΄, Β΄, 
Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ  ΣΟΤ ΓΔΛ. ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
Σο ΓΕ.Λ. ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ  διοπγανώνει: 
 
ΜΟΝΟΗΜΔΡΗ  ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ Α΄, Β΄, Γ΄ ΣΑΞΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟ 
ΙΓΡΤΜΑ: ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ ΚΑΙ ΣΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΦΛΟΙΒΟ) 
Για ηο ζκοπό αςηό καλεί ηοςρ ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι να 
ςποβάλοςν  κλειζηή ένηςπη πποζθοπά για ηη διοπγάνυζη ηηρ εκδπομήρ με 
ηα παπακάηυ ζηοισεία: 
Α)  Ημεπομηνία ανασώπηζηρ και επιζηποθήρ : Παπαζκεςή  16-3-2018 
Γ) Ππόγπαμμα εκδπομήρ: Ανασώπηζη ζηιρ 7.30, ολιγόλεπηη ζηάζη, άθιξη ζηο 
ηαύπορ Νιάπσορ 11.30, παπαμονή υρ ηιρ 2 μ.μ., μεηάβαζη ζηο Φάληπο και 
ζςγκεκπιμένα ζηο Φλοίζβο για βόληα. Ανασώπηζη ζηιρ 4.30 για Κάηυ Ασαΐα 
με ενδιάμεζη ολιγόλεπηη ζηάζη. Άθιξη ζηιρ 7.30 μ.μ. 
Δ) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν:  μαθηηέρ 165 πεπίπος και καθηγηηέρ ζςνοδοί 8 
ςνολικόρ απιθμόρ: 173 
Ε) Μεηαθοπά: Με λευθοπεία (να αναθέπεηαι ο απιθμόρ θέζευν) ηα οποία θα 
πληπούν όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ 
διαηάξειρ. 
Σα λευθοπεία θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα 
μεηακινούνηαι ζύμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηος, όλερ ηιρ ώπερ βάζη 
ππογπάμμαηορ. 
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε 
ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Σεηάπηη 28 Φεβποςαπίος 2018 και ώπα 1.10 
μ.μ. ζηο σολείο, ζηο Γπαθείο ηος Διεςθςνηή. 
 
Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 
 
1.Τποσπευηική Αζθάλιζη Εςθύνηρ Διοπγανυηή. 
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2.Αζθαλιζηική κάλςτη ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή 
αζθενείαρ, όπυρ πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 13 ηηρ 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 
681/η.β’/6-3-2017. 
3.Τπεύθςνη δήλυζη όηι ηο Σαξιδιυηικό γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα 
λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ, ηα λευθοπεία πληπούν ηοςρ όποςρ 
αζθαλείαρ για ηη μεηακίνηζη μαθηηών και ζςνοδών. 
4.ηη ζςνολική ηιμή θα ζςμπεπιλαμβάνονηαι ηα διόδια ηηρ εθνικήρ οδού. 
 
Πέπαν ηηρ πποαναθεπθείζαρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ λήξηρ ηος 
διαγωνιζμού, καμία πποζθοπά δε γίνεηαι δεκηή. 
 
Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα απαπαίηηηα κπιηήπια και σωπίρ ηα 
απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά έγγπαθα, θα αποππίπηονηαι. 
 
ηιρ 28-2-2018 ημέπα Σεηάπηη και ώπα 1:10 μ.μ. ζηο γπαθείο ηος 
Γιεςθςνηή, θα επιλεγεί η καηαλληλόηεπη πποζθοπά αθού αξιολογηθεί με 
κπιηήπια οικονομικά και ποιοηικά. Σο επιλεγόμενο ππακηοπείο θα ενημεπυθεί 
ηηλεθυνικά για ηην ανάλητη ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ εκδπομήρ. 
 
 
 
Κ. Ασαΐα  22-2-2018                                                       Ο Διεςθςνηήρ  
 
 
 
        
                                                                                      Ανδπέαρ Φήνιαρ  
 
 
 
 
 
 


