
 

 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ» 

 

Σν ρνιείν καο πξνγξακκαηίδεη  εκεξήζηα εθδξνκή ζηελ Αζήλα ηελ Παξαζθεπή 07 Γεθεκβξίνπ 2018. 

Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ είλαη 142 καζεηέο/καζήηξηεο ησλ Α΄, Β' θαη Γ΄ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε 10 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο. 

πλεπώο ε πξνθήξπμε είλαη γηα ηρία (3) ιεσθνξεία σο εμήο: 

 1 (ένα) ιεσθνξείν 50 ηοσλάτιζηον ζέζεσλ θαη 

 2 (δύο) ιεσθνξεία 55 ηοσλάτιζηον ζέζεσλ. 

Σα ιεσθνξεία ζα παξαιάβνπλ ηνπο καζεηέο/ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο ζπλνδνύο από ην ζρνιείν, ζα ηνπο κεηαθέξνπλ – 

κεηαθηλήζνπλ ζηελ Αζήλα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο θάζε ηάμεο θαη ζα ηνπο επηζηξέςνπλ ζηελ Πάηξα ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ. (2 ηάμεηο Πάηξα-ύληαγκα-Πάηξα θαη κία ηάμε Πάηξα-Ίδξπκα Νηάξρνπ-ύληαγκα-Πάηξα) 

Σα ιεσθνξεία νθείινπλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ 

ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.α. ). 

Ο δηνξγαλσηήο (Γξαθείν ηαμηδίνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αζθάιεηαο αζηηθήο επζύλεο γηα καζεηέο/καζήηξηεο θαη 

θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο, όπσο θαη ηελ αζθάιεηα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

Η πξνζθνξά λα αθνξά ην ζπλνιηθό θόζηνο κεηαθίλεζεο (κεηαθηλήζεηο, δηόδηα, ΦΠΑ, θ.α. ).  

Δάλ ε πξνζθνξά δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά ζα ζεσξείηαη άθπξε. 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ έσο ηε Γεπηέξα 19/11/2018 θαη ώξα 10.30πκ ζην ζρνιείν θαη ζην γξαθείν ηεο 

Γηεπζύληξηαο, θιεηζηή πξνζθνξά όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο κεηαθίλεζεο θαη ε αλά καζεηή/καζήηξηα 

επηβάξπλζε. 

Ο δηνξγαλσηήο (Γξαθείν ηαμηδίνπ) πνπ ζα αλαιάβεη ηελ κεηαθίλεζε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ή λα απνζηείιεη κε e-mail ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ζην ζρνιείν κέρξη ηελ παξακνλή ηεο κεηαθίλεζεο (Πέκπηε 6/12/2018) θαη ώξα 11:30π.κ. 

  

 Η Διεσθύνηρια 

 

 

 Μαρία – Ροζίηα Σζελεπή 

                                        

                        

 

 

 
Πάηξα, 12-11-2018 

  

                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

                     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ &Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ 

    ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

Σατ. Δ/νζη : ΑΘΩ & ΑΞΑΡΛΙΑΝ, ΛΑΓΓΟΤΡΑ 

Σ.Κ. – Πόλη : 26226 - Πάηρα 

Πληροθορίες : Σζελεπή Μαρία - Ροζίηα  

Σηλέθωνο : 2610333808 

FAX : 2610330840 

e-mail : mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr 
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 ΠΡΟ : ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ  

                        ΓΙΑ ΣΗ 

Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ  

                              

 

 

              

 


