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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ  
3-ΗΜΕΡΗ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΤ 4ου ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ » 
 

Σο 4ο Γενικό Λφκειο Πάτρασ, διοργανϊνει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή με 
προοριςμό το Ναφπλιο. Για το ςκοπό αυτό, η Διεφθυνςη του 4ου Γενικοφ Λυκείου 
Πάτρασ, καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφζρονται, να υποβάλουν 
αυτοπροςϊπωσ ςτο Γραφείο Διεφθυνςησ του χολείου μζχρι 16/4/2018  ημζρα  
Δευτζρα  και  ϊρα 10.00 π.μ. κλειςτή ζντυπη προςφορά για την διοργάνωςη τησ 
εκδρομήσ με τα παρακάτω ςτοιχεία.  
Α) Ημερομηνίεσ  εκδρομήσ : από Πζμπτη  26/4/2018 ζωσ και άββατο  28/4/2018 
. 
 Πρόγραμμα εκδρομής :   
Πζμπτη (26/4/2018), αναχϊρηςη από Πάτρα, ϊρα 08.00 π.μ. .   
Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, Αφιξη ςτο Αρχαίο θζατρο τησ Επιδάυρου  11:00. Αναχϊρηςη 
13:00 για Λυγουριό – Ναφπλιο. 
Παραςκευή, : 27/4/2018  
Περιηγήςεισ εντόσ του Ναυπλίου. 
άββατο 28/4/2018  
Αναχϊρηςη από Νάυπλιο ϊρα περίπου 16:00, επιςτροφή ςτην Πάτρα, ϊρα 19:00 

Γ) Αριθμόσ ςυμμετεχόντων : Μαθητζσ 40 
Καθηγητζσ υνοδοί : 3 
 
Δ) Διαμονή ςε Ξενοδοχείο κατηγορίασ τουλάχιςτον  3 αςτζρων ( ***) εντόσ τησ 
πόλησ του Ναυπλίου. 
 
Η προςφορά θα περιλαμβάνει (ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ   Δ/ΝΗ   Π. Ε  &  Δ. Ε.  ΔΤΣ.  ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ   Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΑΧΑΪΑ 
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Τα ενδιαθερόμενα ηοσριζηικά 
πρακηορεία 

 
Μέζω 

Της ιζηοζελίδας ηης ΔΔΕ Ν. Αταΐας ΠΡΟ : 

mailto:mail@4lyk-patras.ach.sch.gr


1. Ση ςυνολική τιμή του οργανωμζνου ταξιδιοφ καθϊσ και την ανά μαθητή 

επιβάρυνςη. 

2. Πρόςθετη προαιρετική αςφάλιςη κάλυψησ εξόδων ςε περίπτωςη 

ατυχήματοσ ή αςθζνειασ-υποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή( το 

ςχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη τησ επιςτροφήσ των χρημάτων ςε μαθητή 

ςε περίπτωςη που για αποδεδειγμζνουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ή αιφνίδιασ 

αςθζνειασ ματαιωθεί η ςυμμετοχή του. Θα πρζπει να προβλεφθεί και η 

ςυγκεκριμζνη απαίτηςη, ςτην πρόςθετη προαιρετική αςφάλεια).            

3.  Σα απαιτοφμενα από το νόμο δικαιολογητικά  

         
 
Πζραν τησ ημερομηνίασ και τησ ϊρασ λήξησ του διαγωνιςμοφ, καμία προςφορά δεν 
θα γίνεται δεκτή. Θα επιλεγεί η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ πλευράσ 
προςφορά - ςε ςυνδυαςμό με την ποιότητα  των παρεχόμενων  υπηρεςιων μετά 
από αξιολόγηςη που θα πραγματοποιηθεί ςτισ 16/4/2018 και ϊρα 10:00 ςτο 
γραφείο  Διεφθυνςησ του ςχολείου. 
 
 

 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
 

Ο Διευθυντής 
 
 

Κωνταντίνος Ι. Κουμούσης 


