
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ.Δ. ΔΡΡΩΝ 

ΥΟΛΔΙΟ:  4o  ΛΤΚΔΙΟ  ΔΡΡΩΝ 
                                                                                                ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06/03/2019 

                                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.:  67 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΣΔΣΡΑΗΜΔΡΗ  ΔΚΓΡΟΜΗ - ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ 

 

1. α) ΥΟΛΔΙΟ: 4o ΓΔΛ ΔΡΡΩΝ  

    β) ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΥΟΛΔΙΟΤ: 2321035750 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΔΙΟΤ: 2321046278 

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

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ:    ΒΟΛΟ 

 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΔΡΩΝ: 
 

4 ΗΜΔΡΔ  ( 3 ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ ) 
 

4. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ: από 30/3/2019 έως   02/04/2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ   
    ΜΑΘΗΣΩΝ: 

82 (  81  και ένα free ) 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 

5 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ: 3 ή  4  αζηέξσλ  

    β) ΠΔΡΙΟΥΗ (ΚΔΝΣΡΟ ή ΟΥΙ): 

Δληόο νηθηζηηθνύ ηζηνύ. Γσκάηηα δίθιηλα ή 
ηξίθιηλα  γηα ηνπο καζεηέο (ρσξίο ξάληδα) θαη 
κνλόθιηλα γηα ηνπο θαζεγεηέο. ( όινη ζε έλα 
θηίξην) 

7. ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ: δύν  ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία  

8. ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη έλα γεύκα 
(εκηδηαηξνθή) γηα ηηο ηξεηο εκέξεο. 

9. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ    
    ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΝΑΙ (Τπνρξεσηηθό)  

10. ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ:  

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    
      ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   
      ΥΟΛΔΙΟ: 

Σεηάξηε  13-03-2019 θαη ώξα 12:00 ζε 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ζην γξαθείν ηνπ 
Γ/ληή. Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζηηο 13:00. 

12. ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΥΙ): Αξρεγό εθδξνκήο. 

 

  

 

 

SOTIRIADIS
DIMITRIOS



ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ :   
 

Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή (αξηζκόο ζπκβνιαίνπ), ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ζπλνδνύο ζε 
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη ππεύζπλε 
δήισζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 
ηελ πξνζθνξά ηνπ πξαθηνξείνπ ζα πξέπεη  λα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο καδί 
κε ην ΦΠΑ, θαζώο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή. Θα δνζνύλ απνδείμεηο από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζε 
θάζε καζεηή μερσξηζηά. 
Δπηά εκέξεο κεηά ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ν κεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα 
πξνζθνκίζεη γξαπηή βεβαίσζε όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό δσκαηίσλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
εκεξνκελίεο γηα ηελ δηακνλή ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ηνπ ζρνιείνπ καο.  
Αλ δελ ηεξεζνύλ ηα αλαθεξόκελα παξαπάλσ, ζα θιεζεί ν ακέζσο επόκελνο κεηνδόηεο. 
Με ηελ παξαπάλσ  γξαπηή βεβαίσζε ζα δνζεί θαη ε πξώηε δόζε ησλ ρξεκάησλ. Η δεύηεξε δόζε 
ησλ ρξεκάησλ ζα δνζεί κία εβδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη ε ηξίηε δόζε ακέζσο κεηά ην πέξαο 
ηεο εθδξνκήο. 
Σα ιεσθνξεία ζα είλαη δηαζέζηκα γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ. 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  
 

1
η
 ΜΔΡΑ:  ΑΒΒΑΣΟ  30  ΜΑΡΣΙΟΤ 2019  

Αλαρώξεζε ζηηο 8:00 από ην ζρνιείν γηα ην Βόιν κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο.  
ηάζε θαη πεξηήγεζε ζην αξραίν Θέαηξν ΓΙΟΝ. Άθημε ζηα Ακπειάθηα ζηνλ πξώην αγξνηηθό 
ζπλεηαηξηζκό θαη μελάγεζε ζην αξρνληηθό ηνπ Γεσξγίνπ Μαύξνπ (βαξηο). Άθημε ζην Βόιν γηα 
θαγεηό θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Βξαδηλή έμνδνο. 
 

2
η
 ΜΔΡΑ:  ΚΤΡΙΑΚΗ   31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019 

Πξσηλό. Μεηά ην πξόγεπκα επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ Βόινπ θαη ζπλέρεηα ζηνλ 
αξραηνινγηθό ρώξν ζην Γηκήλη.. Δπίζθεςε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν ηεο Μαθξηλίηζαο θαη 
πεξηήγεζε ζηελ  Πνξηαξηά. Δπηζηξνθή ζην Βόιν γηα θαγεηό.  Βξαδηλή έμνδνο 

 

3
η
 ΜΔΡΑ:  ΓΔΤΣΔΡΑ 01  ΑΠΡΙΛΙΟΤ  2019 

Πξσηλό. Μεηά ην πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα Μεηέσξα. Δπίζθεςε ζηε Μνλή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 
θαη ζηελ Καιακπάθα. Αλαρώξεζε γηα Σξίθαια, πεξηήγεζε ζηνπο ζύγρξνλνπο πνδειαηνδξόκνπο 
ηεο πόιεο, αλαθάιπςε ησλ αμηνζέαησλ όπσο ηεο ηνηρνγξαθίαο κε ζέκα ηνλ Σζηηζάλε θαη 
κεζεκεξηαλό. Αλαρώξεζε γηα ηελ Λίκλε Πιαζηήξα.  Γηα θαγεηό ζηα Σξίθαια ή ζην Βόιν. 

Βξαδηλή έμνδνο. 
 

4
η
 ΜΔΡΑ:  ΣΡΙΣΗ   02  ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019 

Πξσηλό. Μεηά ην πξόγεπκα  επίζθεςε ζην Βηνκεραληθό Μνπζείν ζην Βόιν. Αλαρώξεζε γηα  
έξξεο κε ζηάζεηο. 

 

 

                                                                                                                   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 
                                                                                                       ΓΗΜΗΣΡΙΟ  ΩΣΗΡΙΑΓΗ 

 

          


