
 

   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΛΑΠΠΑ,  01 / 02 / 2019 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ,  

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
  

ΠΔΡΗΦ/ΚΖ Γ/ΝΖ Π. Δ & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Ν. ΑΥΑΨΑ 
         

                ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΑΠΠΑ 
 

Γιεύθςνζη:    Λάππα, 27052, Ασαΐα      Απιθμ. Ππωη.   25 

Πληποθοπίερ : Ηωάννηρ Σάηζηρ 

Σηλέθωνο:     26930 – 31222  

FAX:      26930 – 31302 

e – mail:      mail@gym-lappa.ach.sch.gr  
 

          

         Ππορ:  

     
ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ  

      ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ 2 - ΖΜΔΡΖ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ  

      ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΛΑΠΠΑ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ» 

 

Η πνιηηηζηηθή νκάδα ηνπ Γπκλάζηνπ Λάππα, δηνξγαλώλεη δηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο Πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα «Θεαηξηθό Δξγαζηήξην: 

Γλσξηκία κε ην ζέαηξν θαη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄30 κέζα από ην έξγν 

“Ο κπακπάο εθπαηδεύεηαη” ηνπ Σπύξνπ Μειά» κε πξννξηζκό ηελ Αζήλα. Γηα ην ζθνπό απηό, ε 

Γηεύζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα, θαιεί ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ ελδηαθέξνληαη, να 

ςποβάλοςν αςηοπποζώπωρ ζηο Γπαθείο Γιεύθςνζηρ ηος Γςμναζίος Λάππα μέσπι 07/02/2019 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00 θιεηζηή έληππε πξνζθνξά γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο κε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Α) Ζμεπομηνία εκδπομήρ : από Τεηάξηε 06/03/2019 έσο Πέκπηε 07/03/2019 

Β) Ππόγπαμμα εκδπομήρ : 

1. Σεηάπηη, 06/03/2019 

 Αλαρώξεζε από ην Γπκλάζην Λάππα (Λάππα Αραΐαο), ώξα 8:30 π.κ. 

 Άθημε ζηελ Αζήλα, πεξηήγεζε ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη θαγεηό. 

 Μεηάβαζε ζην μελνδνρείν ώξα 16:00κ.κ. 

 Αλαρώξεζε γηα ην ζέαηξν Κάππα (Κπςέιε) ώξα 18:00κ.κ. 

 Φαγεηό θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

2. Πέμπηη, 07/03/2019 

 Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ώξα 09:00π.κ. κε πξννξηζκό ην « Ίδξπκα 

Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε» ζηνλ Πεηξαηά. 

 Φαγεηό θαη πεξηήγεζε ζηνλ Πεηξαηά 

 Αλαρώξεζε γηα Λάππα ώξα 17:00κ.κ. 
 

Γ) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων :  Μαζεηέο 30 (15 αγόξηα θαη 15 θνξίηζηα),             

     Καζεγεηέο Σπλνδνί : 3 

Γ) Γιαμονή ζε Ξενοδοσείο: θαηεγνξίαο ηξηώλ ( *** ) ή ηεζζάξσλ (****) κε πξσηλό, ζην 

θέληξν ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο ή ζε κηθξή ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε. Απαπαίηηηη ε αλαθνξά 

ζηελ νλνκαζία ηνπ μελνδνρείνπ, ζην πεξηερόκελν ηνπ παξερόκελνπ πξσηλνύ. Σα δωμάηια 

πξέπεη λα είλαη ηξίθιηλα/δίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο, έλα δίθιηλν θαη έλα κνλόθιηλν γηα ηνπο 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Δπίζεο, ζέινπκε ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ε ζε δηαδνρηθνύο 

νξόθνπο θαη ζην ίδην θηήξην. 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΟΤ 

ΠΡΑΚΣΟΡΔ 
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Δ) Μεηαθοπά: κε έλα ιεσθνξείν πνπ πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαηαιιειόιεηαο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Τα ιεσθνξεία ζα είλαη ζηε δηάζεζε 

ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ αξρεγνύ ηεο 

εθδξνκήο κε βάζε ην πξόγξακκα θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο εθδξνκήο. 

       Σ) Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιωηική. 

 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ (ςποσπεωηική). Τν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν 

βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-

επαγγεικαηηθή επζύλε. Υπνρξενύηαη  πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο 

εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζύλεο ζε ηζρύ. 

Σηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ ΗΑΤΤΑ ηα ππνβαιιόκελα 

ζηνηρεία θαη αθνύ ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ 

αξρηθά επηιέρζεθε. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη 

έθπησην. 

 Πξόζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο-

ππνρξεσηηθή 

  Ε) Γιεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

Ζ πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 

 Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζύλεο 

ζε ηζρύ & Υ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη 

δελ έρεη μεπεξαζηεί ην όξην  ηεο ηζρύνο ηεο. 

 Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε ζαθή 

αλαθνξά ζηα αζθαιηδόκελα πνζά. 

 Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανωμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά 

μαθηηή. Οι παπαπάνω ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. θαη λα 

πεξηέρνληαη: δηόδηα, θόξνη ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε 

επηβάιιεηαη από ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο. 

 Υπεύζπλε δήισζε όηη ην Ταμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και σωπίρ ηα απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά 

ένηςπα, θα αποππίπηονηαι. 

Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, 

θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

 

Ζ) Ηζσύοςζα νομοθεζία 

Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ 

ΦΔΚ 681 ηΒ/2017 

 Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θακία πξνζθνξά δελ ζα 

γίλεηαη δεθηή. Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά - ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο- κεηά από αμηνιόγεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 

08/02/2019 θαη ώξα 12:00 π.μ. ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ηος Γςμναζίος Λάππα. 
 

                                                                            

                                                            Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα 

 

                                                                          Ισάλλεο Τάηζεο 

 


