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ΘΕΜΑ : “Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην διοπγάνωζη πενθήμεπηρ εκδπομήρ ηος 1ος ΓΕΛ Πάηπαρ ζηη Θεζζαλονίκη»
ο

Το 1 Γενικό Λύκειο Πάηπαρ, διοπγανώνει πενθήμεπη εκδπομή ηηρ Γ΄ ηάξηρ ζηιρ 14-18/12/2015
ζηη Θεζζαλονίκη. Για ηο ζκοπό αςηό, η Γ/νζη ηος 1

ος

Γενικού Λςκείος Πάηπαρ, καλεί ηοςρ

ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι, να καηαθέζοςν ζηο γπαθείο ηος Γ/νηή ηος ζσολείος, κλειζηή ένηςπη πποζθοπά για ηην διοπγάνυζη ηηρ εκδπομήρ

μέσπι ηην Τπίηη

27/10/2015 και ώπα 10:00 πμ
Οι πποϋποθέζειρ πος ππέπει να καλςθθούν είναι :
1. Ημεπομηνία ανασώπηζηρ : Γεςηέπα 14/12/2015 ώπα 6:00 και μέζυ Αμθιλοσίαρ, Μεηζόβος (γεύμα) άθιξη ζηη Θεζζαλονίκη
2. Ημεπομηνία επιζηποθήρ : Παπαζκεςή 18/12/2015 με ενδιάμεζη ζηάζη ζηα Ιυάννινα(γεύμα) επιζηποθή ζηο σώπο ηος ζσολείος ώπα 21:00.
3. Ππόγπαμμα εκδπομήρ : Καηά ηη διάπκεια παπαμονήρ ζηη Θεζζαλονίκη θα ππαγμα
ηοποιηθούν ηοπικέρ εκδπομέρ ζύμθυνα με ηη ππάξη ηος ηος Σςλλόγος ( Βεπγίνα, Έδεζζα κλπ)
4. ςμμεηέσονηερ : Σηην εκδπομή θα ζςμμεηάζσοςν 74 μαθηηέρ και 4 ζςνοδοί καθηγηηέρ.

*

*

5. Ξενοδοσεία : Παπαμονή ζε ξενοδοσείο 3 ή 4 ζηο κένηπο ηηρ Θεζζαλονίκηρ με
ππυινό, ζε δίκλινα ή ηπίκλινα δυμάηια για ηοςρ μαθηηέρ και μονόκλινα για ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ.
6. Μεηαθοπά : Η μεηαθοπά θα ππαγμαηοποιηθεί με δύο λευθοπεία πος καθένα ππέπει
να πληπεί όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ
δηλαδή :


Φυηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ



Φυηοηςπία Γεληίος Καηαλληλόηηηαρ



Γεληίο ελέγσος ΚΤΔΟ



Αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο με ιζσύ ηην πεπίοδο ηηρ εκδπομήρ



Το λευθοπείο θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα μεηακινείηαι
ζύμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηος, όλερ ηιρ ώπερ βάζει ππογπάμμαηορ.



Να δηλώνεηαι η δςναηόηηηα δεύηεπος οδηγού για πιθανή έξοδο για βπαδινό θαγηηό.

7. Αζθάλεια :
A. Ύπαπξη αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ

B. Αζθαλιζηική κάλςτη ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ, όπυρ
πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 14 ηηρ 129287/Γ2 απόθαζηρ ηος ΥΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 2769/Β/212-2011)
Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει (εγκύκλιορ 129287/Γ2/02-12-2011):
1. Τη ζςνολική ηιμή (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ) ηος οπγανυμένος ηαξιδιού και ηην
ηιμή ανά μαθηηή Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα πεπιλαμβάνοςν μόνο ηην αζθαλιζηική κάλςτη πος αναθέπεηαι ζηην παπαπάνυ 7Α πποϋπόθεζη.
2. Τη ζςνολική ηιμή (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ) ηος οπγανυμένος ηαξιδιού και ηην
ηιμή ανά μαθηηή Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα πεπιλαμβάνοςν πλήπη αζθαλιζηική κάλςτη
πος αναθέπεηαι ζηιρ παπαπάνυ 7Α και 7Β πποϋποθέζειρ.
3. Υπεύθςνη δήλυζη όηι ηο ηαξιδιυηικό γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ.
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
27/10/2015 και ώπα 11:00 ζηο γπαθείο ηος Διεςθςνηή ηος ζσολείος.
Η Γιεςθύνηπια

Τζιανάκα Βαζιλική

