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Σέρβια 22/11/2017        
Αριθ. Πρωτ: 615 
 
 
 
  
ΠΡΟΣ: Κάθε 
ενδιαφερόμενο 

                                                                         
Θέμα :  Προσφορές για την πενθήμερη σχολική εκδρομή 
   του Γενικού Λυκείου Σερβίων. 
 

      Σας προσκαλούμε να μας στείλετε, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. 
33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017)  περί σχολικών εκδρομών, μέχρι την Tρίτη 5-12-2017 
και ώρα 12.00 π.μ., κλειστές προσφορές του πρακτορείου σας για τους εξής προορισμούς: 1) 
Πράγα-Βιέννη- Βουδαπέστη, 2) Ιταλία και 3)Κρήτη προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την 
καθιερωμένη πολυήμερη σχολική εκδρομή του Λυκείου μας για το σχολικό έτος 2017-2018.  
  

Προορισμοί:   1. ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  (με ημιδιατροφή)  
2α. ΙΤΑΛΙΑ ΟΔΙΚΩΣ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  (με ημιδιατροφή) 

  2β. ΙΤΑΛΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ           (με ημιδιατροφή) 
3.Κρήτη ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ           (με ημιδιατροφή) 

  

 Η διαδρομή θα είναι από: Σέρβια Κοζάνης – (προορισμός) – επιστροφή στα Σέρβια 
Κοζάνης με λεωφορεία, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για το λύκειο μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής για όλο το 24ωρο. Επίσης τα λεωφορεία  θα πληρούν όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. 

 Ο αριθμός των μαθητών της τρίτης τάξης είναι 68-70 . 
 Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5 
 Ασφάλιση των μαθητών και συνοδών καθηγητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής και 

όλες τις μετακινήσεις. 
 Πρόγραμμα επίσκεψης αξιοθέατων και αρχαιολογικών χώρων (με δικαίωμα 

τροποποίησης από τους καθηγητές συνοδούς). 
 Ξεναγός κατά τις επισκέψεις.  
 Ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας, τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές 

(όνομα ξενοδοχείου). Επίσης το ξενοδοχείο να εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για μια σωστή και ασφαλή διαμονή των μαθητών και όλοι οι χώροι του 
ξενοδοχείου θα είναι στη διάθεση των μαθητών.  

 Απόσταση ξενοδοχείου από την πόλη  να είναι το πολύ έως 3 Km. 
 Έξι  διανυκτερεύσεις (7 ημέρες)  
 Πραγματοποίηση εκδρομής κατά προτίμηση από 1-3-2018 έως  20-3-2018 
  Κατάθεση και άνοιγμα προσφορών την Tρίτη 5-12-2017 και ώρα 12.00 π.μ. 
 Ο οικονομικός διακανονισμός αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του Λυκείου. 

Η  Διευθύντρια 
 

Αθανασία Κουρελή 


