
Δ/ΝΗ  Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΕΡΡΩΝ 

ΥΟΛΕΙΟ:  4o  ΛΤΚΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 
                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2019 

                                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.:  698 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  6/ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 

 

1. α) ΥΟΛΕΙΟ: 
4o ΓΕΛ ΕΡΡΩΝ ( ηλώπεο θαη Δαγθιή 1, 

έξξεο). 

    β) ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΥΟΛΕΙΟΤ: 2321035750 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΕΙΟΤ: 2321046278 

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

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: 
Πόλη  Lviv  ηης  Οσκρανίας 

 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ: 
 

6 ΗΜΕΡΕ   
 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: 

Από Σρίηη  28/04/2020 έφς και Κσριακή   

03/05/2020   ( +, - μία  ημέρα, 29/04 – 04/05) 

( θα ληθθεί ζοβαρά σπόυη ο ζσνολικός 

τρόνος ηφν πηήζεφν και αναμονής ζηα 

αεροδρόμια ) 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ   

    ΜΑΘΗΣΩΝ: 
εικοζιδύο (22)  

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 
ηρεις (3) 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ: 

3 ή 4  αζηέξσλ ( ζην θέληξν ηεο πόιεο) . 

Δσκάηηα κνλόθιηλα κόλν  γηα ηνπο 

θαζεγεηέο, νη καζεηέο δελ ζα ρξεηαζηνύλ. 

    β) ΠΕΡΙΟΥΗ (ΚΕΝΣΡΟ ή ΟΥΙ): θέληξν  

7. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

 

8. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ: πξσηλό ζην μελνδνρείν γηα ηνπο θαζεγεηέο 

9. ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ    

    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
ΝΑΙ (Τπνρξεσηηθό)  

10. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ: 

ΝΑΙ - Γηα έμνδα αηπρήµαηνο ή αζζέλεηαο γηα 

όινπο ( καζεηέο θαη θαζεγεηέο) 

 

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   

      ΥΟΛΕΙΟ: 

Σρίηη 17 -12-2019 και ώρα 12:00 ζε 

ζθραγιζμένοσς θακέλοσς ζηο γραθείο ηοσ 

Δ/νηή. 

12. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΥΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΥΙ): 
 

 

  



 

 

   ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

- To 4o Λύθεην εξξώλ ζαο ελεκεξώλεη όηη, ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο κε ην«LVIV 

LINGUISTIC GYMNASIUM» επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην ελ 

ιόγσ ζρνιείν ζηελ πόιε Lviv ηεο Οπθξαλίαο από Σξίηε 28/4/2020 κέρξη θαη Κπξηαθή  

3/5/2020 ( +, - κία εκέξα , 29/04 – 04/05) 

- ηελ εθδξνκή ζα πάξνπλ κέξνο 22 καζεηέο-ηξηεο θαη ηξεηο (3) θαζεγεηέο σο ζπλνδνί. 

- Η αλαρώξεζε ζα γίλεη ηελ Σξίηε, 28/4/2020 , (όρη λσξίηεξα από ηηο 6.00 πκ) από ην 4ν 

Γεληθό Λύθεην εξξώλ κε ζύγρξνλν ιεσθνξείν. 

- Πηήζε ηελ ίδηα κέξα κε εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο. ( ζα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε ν 

ζπλνιηθόο ρξόλνο ησλ πηήζεσλ θαη αλακνλήο ζηα αεξνδξόκηα ) 

- Σξία κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο γηα ηηο κέξεο ηεο παξακνλήο. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ 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 , ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 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. 

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 πξώηε δόζε 

ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ (80%), ε δεύηεξε κεηά ην πέξαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο. 

 

 

 

                                                                                                                   Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
                                                                                                       ΔΗΜΗΣΡΙΟ  ΩΣΗΡΙΑΔΗ 
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