
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ 
 

                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 /01/2020 

                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ.23/25 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ –ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α-Β 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ:           ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ                                          

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2321088388 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2321088388 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: lykprova@sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: 4 ημέρες (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Αναχώρηση: 02/04/2020  

Άφιξη:          05/04/2020  

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   
    ΜΑΘΗΤΩΝ: 

56  

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

4 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

4**** (Μονόκλινα για καθηγητές και 
τρίκλινα - χωρίς ράντζα - για τους μαθητές, 

όλοι σε ένα κτίριο) Προτιμάται το κέντρο της 
Αθήνας. 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

1. Να ακολουθηθεί το πρόγραμμα, όπως αυτό 
αναφέρεται στο πρακτικό του σχολείου. 
2. Προσφορές:  με πρωινό  
3. Δεύτερος οδηγός  - Ξεναγός για την 
επίσκεψη στο Μουσείο και τον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακρόπολης. 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ  (Υποχρεωτική με όνομα ασφαλιστικής 
εταιρείας και αριθμό ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 

31/ 01/2020 – 11:00  π.μ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :     Όλες οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές και θα συνοδεύονται με υπεύθυνη 
δήλωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου, ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. Διαφορετικά  θα 
ακυρώνονται. 
 



 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

 

Στην προσφορά του πρακτορείου θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής 
μαζί με το ΦΠΑ, καθώς και το κόστος ανά μαθητή. Θα δοθούν αποδείξεις από το τουριστικό 
γραφείο σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. 
Επτά ημέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει γραπτή βεβαίωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες για την διαμονή των μαθητών και συνοδών του σχολείου μας. Αν 
δεν τηρηθούν τα αναφερόμενα παραπάνω, θα κληθεί ο αμέσως επόμενος μειοδότης. Με την 
παραπάνω γραπτή βεβαίωση θα δοθεί και η πρώτη δόση των χρημάτων. Η δεύτερη δόση των 
χρημάτων θα δοθεί μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση και η τρίτη δόση αμέσως μετά το 
πέρας της εκδρομής. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Αναχώρηση Πέμπτη 02/04/2020 στις 7.30πμ. από τον Προβατά. Άφιξη στην Αθήνα το απόγευμα 

μετά από ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, φαγητό και παρακολούθηση 

της θεατρικής παράστασης «12 Ένορκοι» στο θέατρο «Αλκμήνη» στις 9:30μμ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. 

Την Παρασκευή 03/04/2020, ώρα 8:30πμ πρωινό στο ξενοδοχείο, ξενάγηση στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο, ενδιάμεσα ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στην Πλάκα και το Μοναστηράκι για 

φαγητό. Το απόγευμα επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Κέντρο επισκεπτών 

Θησείου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βραδινή έξοδος για φαγητό. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

Το Σάββατο 04/04/2020 και ώρα 8.30πμ. πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο  για ξενάγηση 

στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Στη συνέχεια, το μεσημέρι, επίσκεψη 

στο Μουσείο Ψευδαισθήσεων στο Μοναστηράκι. Ακολούθως, ελεύθερος χρόνος για φαγητό. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, βραδινή έξοδος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και διανυκτέρευση.  

Την Κυριακή 05//04/20 και ώρα 8:30πμ., μετά το πρωινό,  αναχώρηση από το ξενοδοχείο και 

επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο. Στη συνέχεια επιστροφή στον Προβατά με τις απαραίτητες 

ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στον Προβατά περίπου στις 20:00μμ. 

 

Παρατήρηση!!! Όλες οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με λεωφορείο. 

                                                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

                                                                                                     ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

   ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 


