
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 

 

 

Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηςη 

ςχολικήσ εκδρομήσ (ή  Μετακίνησης.) 

 

 Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμοφν να εκδηλώςουν ενδιαφζρον και να 
υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά  με την εκδρομή (ή Μετακίνηςη)  του χολείου μασ. 
Η προςφορά κατατίθεται κλειςτή ςτο χολείο. 
 
Με κάθε προςφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτωσ και Υπεφθυνη Δήλωςη 
ότι διαθζτει, βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νομίμων προχποθζςεων για τη λειτουργία τουριςτικοφ 
γραφείου,  η  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.  
        

1 ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ 

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ  -  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ -ΧΡΑ 

ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΗ  

ΣΡΙΚΑΛΑ - ΒΟΛΟ 

ΑΝΑΥΧΡΗΗ 15/12/2019 ώπα 7.00 

ΔΠΙΣΡΟΦΗ     19/2/2019 ώπα 21.30 

3 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜ. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

(μαθηηέρ / καθηγηηέρ) 

Μαθηηέρ     25 

Γονείρ           2 

Καθηγηηέρ    2 

4 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α – ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΛΔΧΦΟΡΔΙΟ : έγγπαθα 

καηαλληλόηηηαρ(άδεια κςκλοθοπίαρ, 

αζθάλεια, ΚΣΔΟ, κλπ. – ΣΟ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟ 

ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ) θα πποηιμηθεί 

ππακηοπείο ηο  οποίο εκ ηυν πποηέπυν 

αναθέπει ηα ζηοισεία ηος ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ .  

 Πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ 

ζθπαγιζμένερ και η παπάδοζή  

 ηοςρ ζηον διεςθςνηή ηος ζσολείος θα γίνει 

με αςηοππόζυπη παποςζία ηος ππάκηοπα  

ή  μέζυ εξοςζιοδοηημένος από ηον 

ππάκηοπα αηόμος. 

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή 

ημιδιατροφή) 

 ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ : Σοςλάσιζηον 4* με ππυινό 

ΓΧΜΑΣΙΑ: Γίκλινα και Σπίκλινα για ηοςρ 

μαθηηέρ/ηπιερ και Μονόκλινα για ηοςρ/ηιρ 

ζςνοδούρ καθηγηηέρ/ηπιερ και γονείρ  

6 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (ππόγπαμμα,  παπακολούθηζη 

εκδηλώζευν, επίζκετη σώπυν, γεύμαηα, κηλ.) 

  Δπίζκετη ιζηοπικών-απσαιολογικών και 

λοιπών σώπυν ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα.  

Γελθοί – Μεηέυπα –Λάπιζα- Μακπινίηζα – 

Ποπηαπιά – Μηλιέρ .  

7 ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη 

εκδρομή) 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΘΔΣΗ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΦΗ 

ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Η΄ 

ΑΘΔΝΔΙΑ*  

ΝΑΙ  

9 ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΙΓΙΟΤ (ζςμπεπ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ (ζςμπεπ. ΦΠΑ) ΝΑΙ  

  



11 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σεηάπηη  20/11/2018 και ώπα 12:30  

12 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Σεηάπηη  20/11/2018 και ώπα 13:00 

 

*    Σο ζσολείο επιθςμεί ηην   επιζηποθή  ηυν σπημάηυν ζε μαθηηή ζε πεπίπηυζη πος για 

αποδεδειγμένοςρ λόγοςρ ανυηέπαρ βίαρ ή αιθνίδιαρ αζθένειαρ μαηαιυθεί η ζςμμεηοσή ηος .    

Μετά τη λήξη τηρ ωρ άνω πποθεσμίαρ οι πποσυοπέρ θα ανοιστούν ανεξάπτητα από τον 

απιθμό τοςρ 

                                                                              Ο Γ/νηήρ ηος σολείος  

 

                                                                         ΓΔΛΗΠΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 
                                                                                      
 

 

 


