
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΕΡΡΩΝ 

ΥΟΛΕΙΟ: 4o  ΛΤΚΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 
                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2018 

                                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.:  686 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  6/ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 

 

1. α) ΥΟΛΕΙΟ: 
4o ΓΕΝΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ   ΚΑΘ ΜΟΤΘΚΟ 

ΓΤΜΝΑΘΟ ΜΕ Λ.Σ 

    β) ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΥΟΛΕΙΟΤ: 2321035750 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΕΙΟΤ: 2321046278 

    δ) EMAIL ΥΟΛΕΙΟΤ: mail@4lyk-serron.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: 
Πόιε Αζίδε  ηες Ιηαιίας 

 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ: 
 

6  ΗΜΕΡΕ   
 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: 

Από  άββαηο  13/04/2019 έφς θαη Πέκπηε   

18/04/2019    

 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ   

    ΜΑΘΗΣΩΝ: 
20 + 16 = 36  

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 
2 + 2 =4 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ: 

Σέζζεξα κνλόθιηλα δωκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο 

θαζεγεηέο γηα ηηο κέξεο ηεο παξακνλήο ζηελ 

Αζίδε ( 13,14,15,16/4/2019 θαη ε 17/4 ππό 

αίξεζε) ζηα μελνδνρεία Roma ή San Rufino ή 

Umbria ή del Priori ή il Palazzo ή ζε άιιν 

θεληξηθό μελνδνρείν αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ηεο 

Αζίδεο. 

 

    β) ΠΕΡΙΟΥΗ (ΚΕΝΣΡΟ ή ΟΥΙ):  

7. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: 
ΛΕΩΦΟΡΕΘΟ ΚΑΘ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

 

8. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ:  

9. ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ    

    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
ΝΑΘ (Τπνρξεωηηθό)  

10. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ: 

ΝΑΘ - Γηα έμνδα αηπρήµαηνο ή αζζέλεηαο γηα 

όινπο. 

 

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   

      ΥΟΛΕΙΟ: 

Παραζθεσή   21-12-2018  θαη ώρα 11:00 ζε 

ζθραγηζκέλοσς θαθέιοσς ζηο γραθείο ηοσ 

Δ/ληή  ηοσ 4
οσ

 ΓΕΛ. 

12. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΥΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΥΙ): 
 



 

  

   ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

To 4o Λύθεην εξξώλ θαη ην Μνπζηθό Γπκλάζην-Λπθεηαθέο Σάμεηο εξξώλ ζαο 

ελεκεξώλνπλ όηη επηζπκνύλ λα δηνξγαλώζνπλ από θνηλνύ εθδξνκή ζηελ πόιε ΑΘΖΗ ηεο 

Θηαιίαο από άββαην 13 /4/2019 κέρξη θαη    Πέκπηε  18/4/2019 

 

ηελ εθδξνκή ζα πάξνπλ κέξνο από ην 4ν Λύθεην   είθνζη (20) καζεηέο θαη δπν (2) θαζεγεηέο ωο 

ζπλνδνί θαη από ην Μνπζηθό ρνιείν δεθαέμη (16) καζεηέο-ηξηεο θαη δύν (2) θαζεγεηέο ωο 

ζπλνδνί. ύλνιν 36 καζεηέο-ηξηεο θαη 4 θαζεγεηέο. 

 

Παραθαιώ λα θαηαζέζεηε ηελ προζθορά ζας, αθού ιάβεηε σπόυε ηα παραθάηφ 

ζηοητεία: 

 

1. Η αλαρώξεζε ζα γίλεη ην άββαην, 13/4/2019 , (όρη λωξίηεξα από ηηο 6.00 πκ) 

   από ην 4ν Γεληθό Λύθεην εξξώλ πξνο ηνλ αεξνιηκέλα «Μαθεδνλία» Θεζζαινλίθεο 

   κε ζύγρξνλν ιεωθνξείν. 

 

2. Πηήζε ηελ ίδηα κέξα από Θεζζαινλίθε-Ρώκε , κε εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 

3. Μεηαθίλεζε από ην αεξνδξόκην ζηε Ρώκε κε ζύγρξνλν ιεωθνξείν θαη πεξηήγεζε ρωξίο μελαγό 

(ΔΗΛΑΔΗ, κεηαθνξά ζην θέληξν ηεο Ρώκεο από ην αεξνδξόκην, απνβίβαζε ζην θέληξν ηεο 

Ρώκεο θαη κεηαθίλεζε ην απόγεπκα από ηε Ρώκε ζηελ Αζίδε) . Άθημε ην ίδην βξάδπ ζηελ Αζίδε. 

 

4. Σέζζεξα κνλόθιηλα δωκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο γηα ηηο κέξεο 

   ηεο παξακνλήο ζηελ Αζίδε ( 13,14,15,16/4/2019 θαη ε 17/4 ππό αίξεζε) ζηα μελνδνρεία Roma ή 

San Rufino ή Umbria ή del Priori ή il Palazzo ή ζε άιιν θεληξηθό μελνδνρείν αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο ηεο Αζίδεο. 

 

5. Πέκπηε, 18/4/2019 :  κεηαθίλεζε από Αζίδε –Ρώκε κε ζύγρξνλν ιεωθνξείν.  

Πηήζε από Ρώκε  πξνο Θεζζαινλίθε κε εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο. Θεζζαινλίθε- έξξεο  

νδηθώο κε ζύγρξνλν ιεωθνξείν.  Άθημε απζεκεξόλ ζηε έξξεο. 

 

6. Μεηαθηλήζεηο-εθδξνκέο-μελαγήζεηο ζην Θηαιηθό έδαθνο είλαη επζύλε ηνπ Θηαιηθνύ 

   ζρνιείνπ πνπ επηζθεπηόκαζηε. 

 

Αζθάιηζε κεηαθηλοσκέλφλ 

 

Θα ππάξρεη αζθάιηζε γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

 

  Καηαβοιή τρεκάηφλ 

 

Η θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηωλ ρξεκάηωλ ζα γίλεη ζε ηξείο (3) δόζεηο. Η πξώηε δόζε 

ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ (20%), ε δεύηεξε ζηηο 21/2/19  (60%) θαη ε ηξίηε 

κε ηελ επηζηξνθή (20%). 

 

 

             Ο Δ/ληήο ηνπ 4νπ ΓΕΛ,                                       Η Δ/ληξηα ηνπ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ κε Λ.Σ 

 

            Δεκήηξηνο ωηεξηάδεο                                                        Επαγγειία  θέκπεξε 
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