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 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔIΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΟ ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 

Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ζύμθωνα με ηη 33120/ΓΓ/28-
02-2017 Τποςπγική Απόθαζη πος δημοζιεύηηκε ζηο ΦΔΚ 681/ η.Β’/ 06-
03-17 με ηη διαδικαζία ηων κλειζηών πποζθοπών πος θα πληποί ποζοηικά 
και ποιοηικά κπιηήπια και θα πεπιλαμβάνει ηα εξήρ ζηοισεία :  

 

1. Τόπνο πξννξηζκνύ : ΑΘΗΝΑ. 

2. Φξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο : Από 20 έσο 21 Φεβξνπαξίνπ 2020. 

3. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 16 καζεηέο/ηξηεο όισλ 

ησλ  ηάμεσλ  ηνπ ΓΕΛ Καζηνξείνπ θαη   02 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί. 

4. Μεηαθνξά κε ζύγρξνλα ιεσθνξεία πνπ λα δηαζέηνπλ εηδηθό ζήκα. 

5. Καηεγνξία θαηαιύκαηνο ηνπιάρηζηνλ 4 αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο  

πόιεο θαη εκηδηαηξνθή  (Πέκπηε βξαδηλό, Παξαζθεπή πξσηλό) ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλεο ζηελ ηειηθή ηηκή.  

6. Ξελαγήζεηο κε ην ιεσθνξείν θαηά ηηο εκέξεο παξακνλήο ζηελ πόιε 

ηεο Αζήλαο θαη κεηαθνξά  ζην ρώξν ηνπ ζεάηξνπ. 

7. Υπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλσηή. 

8. Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

Για ηιρ παπαπάνω ςπηπεζίερ απαπαίηηηη θεωπείηαι η ηελική ζςνολική 

ηιμή ηος ηαξιδιού και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή. Να γίνεηαι πηηή α-

ναθοπά ζηην καηηγοπία ηος καηαλύμαηορ πος πποηείνεηαι. 

 

Καζηόπι  29-01-2020 
 
Απιθ. ππωη.: 21 
 
 
 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  Γ/ΝΗ  Π.  ΚΑΙ  Γ. ΔΚΠ/Η 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ  Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΛΑΚΩΝΙΑ 
 



 

 

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξα-

θείνπ όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ ή βε-

βαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπξηζηη-

θνύ γξαθείνπ. 

           Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ ν-

ξίδνπκε ηελ 10ε Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 10:30 π.κ. μέζω 

ηασςδπομικήρ ςπηπεζίαρ ή ιδιοσείπωρ ππορ ηο ζσολείο μαρ. Τν άλνηγκα ησλ πξν-

ζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα κέξα ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη.        

 

 

  

Ο Διευθυντής 

 

 

 
 

                    Δρ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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