
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 
Παρακαλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία να στείλουν τις προσφορές τους, εσώκλειστες σε φάκελο, 

στο σχολείο μας, μέχρι Παρασκευή,  10/03/2017, και ώρα 12.00 μ.μ. για την παρακάτω εκδρομή της Α΄ 
και Β’ τάξης του σχολείου μας: 

 

Προορισμός: Πύλος - Μεθώνη 

Από: Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, ώρα: 08.30  

Μέχρι: Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, ώρα: 21:30 

Αριθμός διανυκτερεύσεων: - 

Αριθμός μαθητών: 56 - 58 Σύνολο συμμετε-
χόντων: 

59 - 61 
Αριθμός συνοδών: 3 (1 αρχηγός + 2 συνοδοί) 

Αριθμός δωματίων: - 

Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο  

Κατηγορία καταλύματος: - 

Επισκέψεις στα πλαίσια 
της εκδρομής: 

Πύλος, Κάστρο Μεθώνης 

 
Ζητάμε την τιμή ανά λεωφορείο για τη μετακίνηση και την τιμή της ασφάλισης ανά άτομο. Τα λε-

ωφορεία πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσί-
α. Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά, να μας στείλετε την Υπεύθυνη Δήλωση Τουριστικού 
Πρακτορείου που επισυνάπτεται στη β’ σελίδα του παρόντος εγγράφου. 
 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής και 
επαγγελματικής ευθύνης όλων των μαθητών και συνοδών, η οποία θα καλύπτει τα έξοδα σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 
Σας ενημερώνουμε ότι: 
 
Α) Θα επιλεγεί η καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση 
της εκδρομής και πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες 
Β) Πριν την αναχώρηση θα γίνει έλεγχος από την τροχαία. 

 

 Ο Διευθυντής 

 

 

 Αναστάσιος Λεχουρίτης 

                   

 

 

 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜ ΟΚΡ ΑΤΙΑ  

    ΥΠ. Π.Ε. Θ.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                                 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΛΟΥΣΙΚΩΝ 

Ταχ.Δ/νση:      Λουσικά   

Ταχ. Κώδικας:  25200 

Τηλέφωνο:       2693061155 

Fax            :      2693061294 

E-mail :  mail@lyk-lousik.ach.sch.gr 



 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

 

         Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι την ημέρα έναρξης της μετακίνησης των 

μαθητών της Α’ και Β’ τάξης του ΓΕΛ Λουσικών, όλα τα μεταφορικά μέ-

σα που θα χρησιμοποιηθούν, θα πληρούν τους όρους ασφαλείας και  θα 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.  Το τουριστικό πρακτορείο 

…………………………………………………………………………………...  

διαθέτει άδεια λειτουργίας απ’ τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ. 

 

                                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 

 

 

                                                                              Ονοματεπώνυμο - Ιδιότητα 


