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Τ έ ρ μ α  Έ ρ κ υ ν α ς
Τ η λ . :  2 2 6 1 0 2 9 5 5 2
F a x :  2261029293
e-mail:  mail@  1  lyk-  livad  .voi.sch.gr  
Δ/νση Ιστοσελίδας: http://1lyk-  livad  .voi.sch.gr  

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  ταξιδιωτικών  γραφείων  για  πραγματοποίηση

5ήμερης  ή  4ήμερης σχολικής  εκδρομής  στην   Κρήτη  της  Γ΄  τάξης   του  1ου  Γενικού  Λυκείου

Λιβαδειάς.

Παρακαλούμε  όσα  ταξιδιωτικά  γραφεία  επιθυμούν  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  και  να
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή  του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή ιδιοχείρως ή με courier στο 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς ( πρόσφορες με φαξ η

email δεν θα αξιολογηθούν ).
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και  Υπεύθυνη

Δήλωση ότι  διαθέτει,  βεβαίωση  συνδρομής  των  νομίμων  προϋποθέσεων  για  τη  λειτουργία
τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ (ειδικό σήμα & άδεια λειτουργίας). 

Η  προσφορά  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  έγγραφη  βεβαίωση  από  το  ξενοδοχείο  στο
όνομα του σχολείου για τη διαθεσιμότητα δωματίων. Έγγραφη βεβαίωση από την αεροπορική
εταιρεία για την κράτηση των αντίστοιχων εισιτηρίων στο όνομα του σχολείου.

Η  εκδρομή  θα  πραγματοποιηθεί  εφόσον  δηλώσει  συμμετοχή  τουλάχιστον  το  70%  των
φοιτούντων μαθητών αφού γίνει γνωστό το αντίτιμο από το τουριστικό γραφείο που θα καταθέσει
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι οικονομικές  προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του

Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς (Ταχ. Δ/νση : Τέρμα ΄Ερκυνας Λιβαδειά Βοιωτίας ΤΚ

32131)  ταχυδρομικώς  ή  αυτοπροσώπως.  Δεν  θα  γίνουν  δεκτές  προσφορές  μέσω  ηλεκτρονικής

διεύθυνσης. 

5 ή μ ε ρ η (4 διανυκτερέυσεις)

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 5/12 /2022 (Πρωί
για Σπάτα και Ηράκλειο)  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12/2022 (απόγευμα από 
Χανιά για Σπάτα και Λιβαδειά)

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μαθητές / καθηγητές)

68 έως73  ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (κατ’ 
εκτίμηση)  ΚΑΙ 4 ή 5  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Αεροπλάνο για τις πτήσεις  Αθήνα – 
Ηράκλειο (Πρωί) & Χανιά – Αθήνα 
(απόγευμα)

- Τουριστικά λεωφορεία  (πούλμαν) 
σύγχρονων προδιαγραφών 50 θέσεων το 
καθένα, που να πληρούν τις προδιαγραφές 
ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών (βάσει
της κείμενης σχετικής νομοθεσίας), 
κλιματιζόμενα με έμπειρους  οδηγούς .  
Μεταφορά με  τουριστικά  λεωφορεία : α)
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 από το σχολείο στο  Ελ. Βενιζέλος κατά την 
αναχώρηση και αντίστροφα κατά την 
επιστροφή)     

 Πούλμαν,  β) για τις μεταφορές και τις 
περιηγήσεις στην Κρήτη  (Ηράκλειο , 
Κνωσσός, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου, Ενυδρείο, περιήγηση  πόλης 
Χανίων , τάφους Βενιζέλων , Μονή 
Αρκαδίου,  Ρέθυμνο, Θέρισσος, Γερμανικό 
Νεκροταφείο )

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-
πρωινό ή ημιδιατροφή)

Διαμονή: Τέσσερις  (4) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο  από 4 αστέρων και άνω στην 
ευρύτερη περιοχή των Χανίων και σε 
απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10 χλμ. από 
την πόλη  , σε τρίκλινα δωμάτια κατά βάση 
για τους μαθητές και μονόκλινα για τους/τις 
συνοδούς εκπαιδευτικούς. Όλα τα δωμάτια 
πρέπει να είναι ποιοτικώς τα ίδια και να 
προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες  με 
κανονικά κρεβάτια και όχι ράντζα. Όλα τα 
δωμάτια να είναι συγκεντρωμένα στο ίδιο 
κτήριο και στην ίδια πτέρυγα. Το 
ξενοδοχείο να διαθέτει κεντρική θέρμανση . 
Να αναφερθεί το όνομα του ξενοδοχείου 
και να επισυναφθεί φωτογραφικό και άλλο 
πληροφοριακό υλικό.  

- Διατροφή: τέσσερα (4)   πρωινά   
(αμερικάνικου τύπου)  και τέσσερα (4)     
δείπνα όλα εντός του ξενοδοχείου σε 
πλούσιο και απεριόριστο μπουφέ. 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

- Έμπειρος συνοδός του ταξιδιωτικού 
πρακτορείου καθ' όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής, αποκλειστικά για την 
συγκεκριμένη εκδρομή.

-ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ  στην παλιά πόλη 
των Χανίων , στην Κνωσό   και στα 
αναφερόμενα στο πρόγραμμα μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. 

-ΟΛΕΣ οι ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
στην  Κρήτη  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΜΕ  ΤΑ  ΙΔΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  ΚΑΘ’  ΟΛΗ  ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ  &  ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ  ΤΩΝ  ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 -ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΕ  24ΩΡΗ
ΒΑΣΗ. 
–ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΤΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ΣΕ
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΟΥ  ΓΙΑ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ
ΒΙΑΣ  Η  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ.
-Παρουσία έμπειρου ιατρού στο ξενοδοχείο 
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σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη . 

-  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΔΥΟ  ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
(μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  με επέκταση καλύψεων COVID – 19   
ειδικά διαμορφωμένο.  (διαχείριση θετικών 
κρουσμάτων 48 ώρες πριν την αναχώριση και 
διαχείριση θετικών κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής)

ΝΑΙ

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 22/11/ 2022 & ΩΡΑ 11:30

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 22/11/2022 & ΩΡΑ 11:45

4 ή μ ε ρ η (3 διανυκτερέυσεις)

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 5/12 /2022 (Πρωί
για Σπάτα και Ηράκλειο)  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : 
ΠΕΜΠΤΗ 8/12/2022 (απόγευμα από 
Χανιά για Σπάτα και Λιβαδειά)

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μαθητές / καθηγητές)

70 έως75  ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (κατ’ 
εκτίμηση)  ΚΑΙ 4 ή 5  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Αεροπλάνο για τις πτήσεις  Αθήνα – 
Ηράκλειο (Πρωί) & Χανιά – Αθήνα 
(απόγευμα)

- Τουριστικά λεωφορεία  (πούλμαν) 
σύγχρονων προδιαγραφών 50 θέσεων το 
καθένα, που να πληρούν τις προδιαγραφές 
ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών (βάσει
της κείμενης σχετικής νομοθεσίας), 
κλιματιζόμενα με έμπειρους  οδηγούς .  
Μεταφορά με  τουριστικά  λεωφορεία : α)
 από το σχολείο στο  Ελ. Βενιζέλος κατά την 
αναχώρηση και αντίστροφα κατά την 
επιστροφή)     

 Πούλμαν,  β) για τις μεταφορές και τις 
περιηγήσεις στην Κρήτη  (Ηράκλειο , 
Κνωσσός, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου, Ενυδρείο, περιήγηση  πόλης 
Χανίων , τάφους Βενιζέλων , Μονή 
Αρκαδίου,  Ρέθυμνο, Θέρισσος, Γερμανικό 
Νεκροταφείο )

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Διαμονή: Τρεις  (3) διανυκτερεύσεις σε 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-
πρωινό ή ημιδιατροφή)

ξενοδοχείο  από 4 αστέρων και άνω στην 
ευρύτερη περιοχή των Χανίων και σε 
απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10 χλμ. από 
την πόλη  , σε τρίκλινα δωμάτια κατά βάση 
για τους μαθητές και μονόκλινα για τους/τις 
συνοδούς εκπαιδευτικούς. Όλα τα δωμάτια 
πρέπει να είναι ποιοτικώς τα ίδια και να 
προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες  με 
κανονικά κρεβάτια και όχι ράντζα. Όλα τα 
δωμάτια να είναι συγκεντρωμένα στο ίδιο 
κτήριο και στην ίδια πτέρυγα. Το 
ξενοδοχείο να διαθέτει κεντρική θέρμανση . 
Να αναφερθεί το όνομα του ξενοδοχείου 
και να επισυναφθεί φωτογραφικό και άλλο 
πληροφοριακό υλικό.  

- Διατροφή: τέσσερα (4)   πρωινά   
(αμερικάνικου τύπου)  και τέσσερα (4)     
δείπνα όλα εντός του ξενοδοχείου σε 
πλούσιο και απεριόριστο μπουφέ. 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

- Έμπειρος συνοδός του ταξιδιωτικού 
πρακτορείου καθ' όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής, αποκλειστικά για την 
συγκεκριμένη εκδρομή.

-ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ  στην παλιά πόλη 
των Χανίων , στην Κνωσό   και στα 
αναφερόμενα στο πρόγραμμα μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. 

-ΟΛΕΣ οι ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
στην  Κρήτη  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΜΕ  ΤΑ  ΙΔΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  ΚΑΘ’  ΟΛΗ  ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ  &  ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ  ΤΩΝ  ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 -ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΕ  24ΩΡΗ
ΒΑΣΗ. 
–ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΤΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ΣΕ
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΟΥ  ΓΙΑ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ
ΒΙΑΣ  Η  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ.
-Παρουσία έμπειρου ιατρού στο ξενοδοχείο 
σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη . 

-  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΔΥΟ  ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
(μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  με επέκταση καλύψεων COVID – 19   
ειδικά διαμορφωμένο.  (διαχείριση θετικών 

ΝΑΙ
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κρουσμάτων 48 ώρες πριν την αναχώριση και 
διαχείριση θετικών κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής)

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 22/11/ 2022 & ΩΡΑ 11:30

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 22/11/2022 & ΩΡΑ 11:45

Επιπλέον   επισημαίνονται τα εξής:   
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθενται απαραίτητα  από το ταξιδιωτικό γραφείο:  

α) βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών
β) υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο αποδέχεται αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, της προβλεπόμενης
ημερομηνίας  πραγματοποίησης της εκδρομής καθώς και επιστροφής όλων των χρημάτων στην περίπτωση 
μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές, εκλογές , πανδημία  
κλπ.) ή μη έγκρισης της εκδρομής . 

 Όλες οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου, όπως 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί για τη διοργάνωση της
εκδρομής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά  αμέσως μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.  Υποβολή 
ένστασης, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, μπορεί να γίνει εντός τριών (3) ημερών από τη ανάρτηση

του πρακτικού επιλογής στην ιστοσελίδα του Σχολείου
 Τρόπος πληρωμής  : Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ιδιωτικό συμφωνητικό) θα καταβληθεί 

ως προκαταβολή το 25% του συνολικού ποσού, το υπόλοιπο ποσό έως το 75% του συνολικού πόσου θα 
καταβληθεί πριν την αναχώρηση. Η τελευταία δόση του υπόλοιπου πόσου  25%  θα καταβληθεί αμέσως
μετά την επιστροφή και σε συνάρτηση με την καλή εκτέλεση της εκδρομής, ως ποινική ρήτρα.

Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου της οικονομικής προσφοράς
( Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων από το προτεινόμενο ξενοδοχείο στο όνομα του σχολείου και

χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης των Χανίων ΚΑΙ επιβεβαίωση της αεροπορικής εταιρείας
για τις θέσεις των εκδρομέων )   αποτελεί επαρκή λόγο απόρριψης του υποψηφίου αναδόχου.

H επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα και το εύρος των προσφερόμενων 
παροχών, την προσφορά δωρεάν συμμετοχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο 
που μειοδοτεί.

Ο Δ/ντής   του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς

                                                                                                                    Χρήστος Κυρ. Δαμιανίδης
                                                                                                                                                          M.Sc. Φυσικής Αγωγής
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