
 

 

        
                                                                           

 

  

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ςποβολήρ οικονομικήρ πποζθοπάρ 

για Σπιήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 

 

ΣΟΠΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ: ΝΑΤΠΛΗΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΥΩΡΖΖ: 18/11/2016 __________   ΩΡΑ ΑΝΑΥΩΡΖΖ: 9.00 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ: 20/11/2016___________     ΩΡΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ: 17.30 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ: 80 ___ΣΑΞΖ : Α’ και Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ:  4 

 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 
 

Παραζκεσή 18/11/2016  
09.00 Ανασώπηζη από ηο ζσολείο.  Δνδιάμεζη ζηάζη ζηο Εεςγολαηιό.  

13.00 Άθιξη ζηο Ναύπλιο 

άββαηο  19/11/2016 

 Δλεύθεπορ σπόνορ ηο ππυί 

 Παπακολούθηζη ζςναςλίαρ 

Κσριακή 20/11/2016  
14:00 Ανασώπηζη από ηο Ναύπλιο.  Δνδιάμεζη ζηάζη ζηην Ακπάηα.  

17:30 Άθιξη  ζηην Πάηπα. 

 

Γ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ζ πποζθοπά θα ππέπει οπυζδήποηε να πεπιέσει ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

1. αθή αναθοπά ηος μεηαθοπικού μέζος και ηςσόν ππόζθεηερ πποδιαγπαθέρ. 

2. Αζθάλιζη Αζηικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δςθύνηρ Γιοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην 

κείμενη   νομοθεζία. 

3. Ππόζθεηη αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή  

αζθένειαρ. 

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ 

 KAI  ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 
ΠΔΡΗΦ/ΚΖ Γ/ΝΖ Α/ΘΜΗΑ &  Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΟ 

Γ/ΝΗ  Β/ΘΜΙΑ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν. ΑΥΑΪΑ 

                                                   

                                        ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΠΑΣΡΑ 

ΜΟΤΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ - ΜΟΤΗΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
 

 Πληροθορίες:    Αυόμφηοσ Γήμηηρα  

 Γιεύθσνζη:         Πάποδορ ΔΒ 30 Δγλςκάδα. 

 Σατ. Κώδικας:    263 35 

 Σηλέθφνο:          2610-641604 & 2610- 641800  

 FAX:                    2610-641910 

 e-mail:                 lykmpatr@sch.gr 

 

               ΠΑΣΡΑ:  1/11/2016 

  

mailto:lykmpatr@sch.gr


 

 

4. Αναθοπά ηηρ ηελικήρ ζςνολικήρ ηιμήρ ηηρ μεηακίνηζηρ αλλά και ηος κόζηοςρ  

ανά μαθηηή ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 

5. Σο λευθοπείο θα ππέπει να πληποί ηοςρ κανόνερ αζθαλείαρ. 

6. Κάθε ηαξιδιυηικό γπαθείο απαπαίηηηα θα ππέπει να καηαθέζει όλα ηα έγγπαθα 

(ανηίγπαθο ΚΣΔΟ ηος λευθοπείος πος να βπίζκεηαι ζε ιζσύ ηιρ ημέπερ ηηρ εκδπομήρ, ηην 

άδεια ηος λευθοπείος, ηιρ άδειερ οδήγηζηρ ηυν οδηγών, ςπεύθςνη δήλυζη όηι διαθέηει 

ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ). 

 

Έγγπαθα πος θα ζηαλούν μεηά ηην Παπαζκεςή 4 Νοεμβπίος  2016 και ώπα 10.30 

π.μ. με οποιοδήποηε ηπόπο δεν θα γίνοςν δεκηά. Σο επιλεγμένο ηαξιδιυηικό γπαθείο θα 

ςπογπάτει ιδιυηικό ζςμθυνηηικό με ηο ζσολείο, ζηο οποίο θα αναθέπεηαι πηηά και η 

αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ και όηι η πποκαηαβολή δεν μποπεί να 

ςπεπβαίνει ηο 20% ενώ ηα ςπόλοιπα σπήμαηα θα δοθούν καηόπιν ζςμθυνίαρ. 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να καηαθέζοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε ζθραγιζμένο 

θάκελο ζηο ζτολείο πος θα ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη ηο απγόηεπο μέσπι ηη 

Παπαζκεςή  4 Νοεμβπίος  2016 και ώπα 10.30 μ.μ. Αποζθπάγιζη πποζθοπών ηην 

Παπαζκεςή 4 Νοεμβπίος 2016 και ώπα 10.30 μ.μ. 
 

                 Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

            α/α 

 

                                                                      

       Ατόμυηος  Γήμηηπα 

                                                                        Μοςζικόρ  


