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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτική Διδακτική επίσκεψη» 

 

Πρόγραμμα: 
Διδακτική επίσκεψη 

 

Προορισμοί: 

Α΄τάξη (Πλάκα – Κτίριο Ομάδας ΔΡΩ) 

Β΄τάξη (Μουσείο Ακρόπολης) 

Γ΄τάξη (Κέντρο Γαία-Κηφισιά) 

 

Συνοδοί καθηγητές: 

Α΄τάξη 4 (1 αρχηγός, 3 συνοδοί) 

Β΄τάξη 5 (1 αρχηγός, 4 συνοδοί) 

Γ΄τάξη 5 (1 αρχηγός, 4 συνοδοί) 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: 

Α΄τάξη: Αρκούδη Έλενα 

Β΄τἀξη: Σολωμού Ευθαλία 

Γ΄τἀξη: Μήλιου Ελένη 

Συμμετέχοντες μαθητές: 
 

Α΄τἀξη: 81 

                                
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ            

 
 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  22/10/2014 

 Αρ. πρωτ:  349 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β΄τάξη: 92 

Γ΄τάξη:102 

Ημερομηνία: 11/12/2014 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Μέχρι Παρασκευή 31/10/2014 και ώρα 12:00 π.μ. 

 

Προδιαγραφές εκδρομής: 

1. Διάθεση για  
 την Α΄τάξη: δύο (2) πούλμαν των 50 θέσεων,   
 τη Β΄τάξη: δύο (2) πούλμαν των 50 θέσεων,  
 τη Γ’τάξη: δύο (2) πούλμαν των 55 θέσεων, 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους, από το  σχολείο μας μέχρι 
τους προαναφερθέντες προορισμούς και επιστροφή. 

2. Αναχώρηση από το  σχολείο στις 8:30 και αναχώρηση από τους προορισμούς στις 12:45. 
3. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται να συμπληρωθεί το έγγραφο στη σελίδα 3. 

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο σχολείο. 

 

          Η Διευθύντρια 

 

 

                                                        Σακκιάδου  Αφροδίτη - Βικτωρία        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

για τη μετακίνηση των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων εντός Αττικής 

1. Για μετακινήσεις εντός Αττικής: 

Τιμή για τουριστικό λεωφορείο 35 θέσεων με ΦΠΑ (τελική τιμή)........................................... 

Τιμή για τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων με ΦΠΑ (τελική τιμή).......................................... 

Τιμή για τουριστικό λεωφορείο 55 θέσεων με ΦΠΑ (τελική τιμή).......................................... 

2. Για Σούνιο-Λαύριο-Ραμνούντα-Βραυρώνα ή Ελευσίνα-Σαλαμίνα ή Πάρνηθα: 

Τιμή για τουριστικό λεωφορείο 35 θέσεων με ΦΠΑ (τελική τιμή).......................................... 

Τιμή για τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων με ΦΠΑ (τελική τιμή).......................................... 

Τιμή για τουριστικό λεωφορείο 55 θέσεων με ΦΠΑ (τελική τιμή).......................................... 

3. Χρέωση Αττικής Οδού [ΝΑΙ (αν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω τιμή) ή ΟΧΙ (αν δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω τιμή)                                                                   .......................... 

4. Έχετε τη δυνατότητα τα πούλμαν να ξεκινήσουν στις 8.15 από το σχολείο;         .......................... 

Αν ναι, υπάρχει επιβάρυνση για το σχολείο;                                                                 .......................... 

5. Επισυνάπτετε βεβαίωση του σήματος λειτουργίας του πρακτορείου σας;             .......................... 

6. Μας βεβαιώνετε ότι όλα τα λεωφορεία σας είναι άρτια εξοπλισμένα και με ζώνες ασφαλείας και 

ότι έχουν περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους λειτουργίας και σέρβις      ........................ 

7. Μας βεβαιώνετε ότι όλοι σας οι οδηγοί διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά οδήγησης 

τουριστικού λεωφορείου;                                                                                                   ........................... 

Ο/Η δηλ....................................... 

 

(υπογραφή και σφραγίδα του ταξιδιωτικού πράκτορα) 

                                            


