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12Ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    ΠΡΟ:  

    Σασ.Γ/νζη : Δλ. Βενιζέλος-Κοςκούλι 
           Σασ. Κωδ. :   263 35                                                                                 

Πληποθοπίερ  : κ. ύπιος  Κωζηούλα 
    Σηλέθωνο Γιεύθςνζηρ / fax :   2610 330414 
    Σηλέθωνο 2 :                           2610 640198 
     E-mail:      mail@12lyk-patras.ach.sch.gr 
     Ιζηόηοπορ:   http://12lyk-patras.ach.sch.gr 

  

   
 

 
 

 

 

 
ΘΕΜΑ :  « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην παποσή 
ηων ςπηπεζιών μεηακίνηζηρ ζηα πλαίζια ηηρ  μονοήμεπηρ εκδπομήρ ηηρ Β΄ και Γ΄ηάξηρ ηος 
12ος ΓΕΛ  Παηπών  ζηην Αθήνα» 

 

  

           Το 12ο Γενικό Λύκειο Πάηπαρ διοπγανώνει μονοήμεπη εκδπομή ζηην Αθήνα ζύμθυνα με ηην 
Υ.Α 19287/10-11-2011 ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ( ΦΔΚ 2769/02-12-2011 η.Β’) ζσεηική Υποςπγική Απόθαζη. 
 Για ηο ζκοπό αςηό, η Γιεύθςνζη ηος 12ος Γενικού Λςκείος Πάηπαρ, καλεί ηοςρ ηαξιδιυηικούρ 
ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι, να ςποβάλλοςν κλειζηή ένηςπη πποζθοπά για ηην διοπγάνυζη 
εκδπομήρ με ηα παπακάηυ ζηοισεία: 
 

1. Ημεπομηνία εκδπομήρ   Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 
2.  Πποοπιζμόρ: Αθήνα --Ππόγπαμμα εκδπομήρ: 

              Ανασώπηζη από ηο σώπο ηος ζσολείος 8:00 π.μ. Δνδιάμεζη ζηάζη για ππυφνό και καθέ.  
Δπίζκετη ζηο εμποπικό κένηπο The mαll ζηο Μαπούζι. 
Δπίζκετη ζηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν, ζε δύο θάζειρ καηά ηιρ ώπερ 4-5 μ.μ. και 5-6 μ.μ.  

              Ανασώπηζη και ενδιάμεζη ζηάζη. 
              Δπιζηποθή ζηιρ  21:30. 

3.Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν :Μαθηηέρ:  115 και Σςνοδοί καθηγηηέρ: 05    
      4.Μεηαθοπά με 2 λευθοπεία, ηα οποία θα πληπούν όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ (να 
μαρ αποζηαλούν ηα ανηίζηοισα δικαιολογηηικά)ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ, δηλαδή: 

 Φυηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ. 

 Φυηοηςπία Γεληίος Καηαλληλόηηηαρ. 

 Γεληίο ελέγσος ΚΤΔΟ. 

 Δπαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ. 

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

 Ύπαπξη αζθάλειαρ αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ και αζθάλιζη όλυν ηυν μαθηηών και 
ηυν ζςνοδών πος θα καλύπηει έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ. 



    
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε ζθπαγιζμένο θάκελο (με 
θςζική αλληλογπαθία και όσι ηλεκηπονική) μέσπι ηιρ  26-09-2016 ημέπα Γεςηέπα  και ώπα 10.00 π.μ 
ζηο Σσολείο και ζηο Γπαθείο ηηρ Γιεςθύνηπιαρ.. 
  Η  πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει : 
     1.Τη ζςνολική  ηιμή ηηρ εκδπομήρ με ΦΠΑ καθώρ και ηην ανά μαθηηή επιβάπςνζη. (Σηο  ζςνολικό 
κόζηορ θα πεπιλαμβάνεηαι η αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ, η αζθάλεια αηςσήμαηορ ή 
αζθένειαρ). 
     2.Υπεύθςνη  δήλυζη όηι ηο ηαξιδιυηικό Γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ηο οποίο 
βπίζκεηαι ζε ιζσύ. 
     3.Φυηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ. 
     4.Φυηοηςπία Γεληίος Καηαλληλόηηηαρ. 
     5.Γεληίο ελέγσος ΚΤΔΟ  ζε ιζσύ. 
     6.Δπαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ. 
     7. Αζθαλιζηήπιο ηος λευθοπείος ζε ιζσύ. 
     8. Αναγπαθή ηηρ παλαιόηηηαρ ηος λευθοπείος. 
 
Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ηηρ  ώπαρ λήξηρ ηος διαγυνιζμού, καμία πποζθοπά δεν θα γίνεηαι 
δεκηή.  
Θα επιλεσθεί η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ πλεςπάρ (και όσι μόνο) πποζθοπά ζε 
ζςνδςαζμό με ηιρ παπεσόμενερ ςπηπεζίερ. 
Δπίζηρ δίνεηαι η δςναηόηηηα αλλαγήρ ηος ππογπάμμαηορ από ηον απσηγό. 
Σαρ ενημεπώνοςμε επίζηρ όηι ππιν ηην ανασώπηζη θα γίνει έλεγσορ από ηην ηποσαία. 
 

                                                                
 

Η Γιεςθύνηπια 
 
 
 
ύπιος   Κωζηούλα 

 
 
           
 


