
                                

 
             ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ» 

 

Σν ρνιείν καο πξνγξακκαηίδεη  εθδξνκή ζηελ Ιηαιία από 26/4/2017 έωο 1/5/2017. 

Ο αξηζκόο ηωλ καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ  είλαη: 14 μαθητές (5 αγόξηα θαη 9 θνξίηζηα) ηωλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεωλ  κε 2 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

πλεπώο ε πξνθήξπμε είλαη: 

1. Γηα 1 λεωυορείο ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρωλ ζέζεωλ ηωλ κεηαθηλνύκελωλ, πνπ ζα παξαιάβεη ηνπο καζεηέο από ην 

ζρνιείν ζηηο 26/4/2017 πεξίπνπ ζηηο 1.30΄πκ θαη ζα ηνπο κεηαθέξεη ζην Αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζηελ Αζήλα. 

Σα ιεωθνξείν νθείιεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ 

ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.α. ). 

2. Γηα Αεροπορικά εισιτήρια ζε αξηζκό αληίζηνηρν ηωλ ζπκκεηερόληωλ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ κε πξωηλή πηήζε γηα 

Ρώκε ζηηο 26/4/2017πνπ ζα θηάλεη ζηε Ρώκε ην αξγόηεξν ζηηο 9.00πκ. 

3. Γηα Ακτοπλοϊκά εισιτήρια κε θακπίλεο γηα αλαρώξεζε ζηηο 30/4/2017 από Μπάξη γηα Πάηξα.  

Ο δηνξγαλωηήο (Γξαθείν ηαμηδίνπ ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέωζε αζθάιεηαο αζηηθήο επζύλεο γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο, 

όπωο θαη ηελ αζθάιεηα ζε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο. 

Η πξνζθνξά λα αθνξά ην ζπλνιηθό θόζηνο κεηαθίλεζεο (κεηαθηλήζεηο, δηόδηα, ΦΠΑ, Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη 

Αθηνπινϊθά εηζηηήξηα,  Φόξνπο αεξνδξνκίνπ, θ.α. ).  

Δάλ ε πξνζθνξά δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλω αλαιπηηθά ζα ζεωξείηαη άθπξε. 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ έωο ηε Δεστέρα 13/3/2017 θαη ώξα 12.00 ην κεζεκέξη ζην ζρνιείν θαη ζην 

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

επηβάξπλζε.       

  

                Η Διεσθύντρια 

 

        Μαρία – Ροζίτα Σσελεπή 
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