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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΔΨΗ  ΣΟΤ 16
οσ 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ  ΣΗ ΛΔΤΚΑΓΑ. 

 

ηο πλαίζιο ηυν εγκεκπιμένυν από ηο ΤΠ.Π.Δ.Θ. εκπαιδεςηικών επιζκέτευν,  ηο 16
ο
 Γςμνάζιο 

Παηπών ππόκειηαι να ππαγμαηοποιήζει μονοήμεπη εκπαιδεςηική επίζκετη Λεςκάδα  ηην Σεηάρηη 10 

Μαΐοσ 2017.   

Α. ηοιτεία επίζκευης: 

Αριθμός μαθηηών: Δκαηόν ογδόνηα (180) 

σνοδοί καθηγηηές:  Δννέα (09) 

Προοριζμός: Λεσκάδα 
Μεηαθορικό μέζο: ηέζζεπα λευθοπεία 

Δνδεικηικό πρόγραμμα: 
08:20 Έλεγσορ ηυν λευθοπείυν από ηην ηποσαία 
08:30: Ανασώπηζη από ηο σώπο ηος ζσολείος 

10:15: ηάζη μιζήρ ώπαρ ζηην Αμθιλοσία 
12:00 – 14:00  Δπίζκετη ζηη Μονή Φανεπυμένηρ ή ζηο Νςδπί 
14:30 – 16:30: Φαγηηό - Βόληα ζηη Λεςκάδα 
18:30 Άθιξη ζηο Μεζολόγγι 
19:30: Ανασώπηζη από ηο  Μεζολόγγι 
20:30: Άθιξη  ζηο σώπο ηος ζσολείος. 
Β. Απαιηούμενοι όροι προζθοράς:  
1) Οι θέζειρ ηυν λευθοπείυν να επαπκούν για ηη μεηαθοπά ηυν μαθηηών και ηυν 
ζςνοδών καθηγηηών.  
2) Σα λευθοπεία θα ππέπει να πληπούν όλοςρ ηοςρ πποβλεπόμενοςρ από ηο νόμο 
όποςρ και πποϋποθέζειρ, δηλαδή:  

 Γεληίο ελέγσος ΚΣΔΟ 
 Πιζηοποιηηικό ηεσνικού ελέγσος 
 Αναθοπά παλαιόηηηαρ 



 

 Άδεια κςκλοθοπίαρ 
 Δπαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ 
 Αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο με ιζσύ ηην πεπίοδο ηηρ εκδπομήρ  

3) Ο διοπγανυηήρ (γπαθείο ηαξιδίος) αναλαμβάνει ηην ςποσπευηική 
αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ καθώρ και ηην αζθάλεια πος θα 
καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ για ηοςρ μαθηηέρ 
και ζςνοδούρ καθηγηηέρ.  
Γ) Περιετόμενο προζθοράς: 
1) ςνολικό κόζηορ ηηρ εκδπομήρ με ΦΠΑ (ζηο ζςνολικό κόζηορ θα 
πεπιλαμβάνεηαι η αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ, η αζθάλεια 
αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ και η πποαιπεηική πος πποηείνεηαι από ηη ΓΓΔ, 
καθώρ και ηα διόδια).  
2) ςνολικό κόζηορ ανά μαθηηή. 
3) Τπεύθςνη δήλυζη για ηην καηαλληλόηηηα ηος λευθοπείος (ή θυηοηςπία 
ηος δεληίος καηαλληλόηηηαρ)  
4) Φυηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ. 
5) Γεληίο ελέγσος ΚΣΔΟ ηυν λευθοπείυν ζε ιζσύ. 
6) Αζθαλιζηικό ζςμβόλαιο ζε ιζσύ ηην πεπίοδο ηηρ εκδπομήρ. 
7) Δπικςπυμένο ανηίγπαθο ηος ειδικού ζήμαηορ λειηοςπγίαρ ζε ιζσύ. 
8) Βεβαίυζη ςποσπευηικήρ αζθάλιζηρ εςθύνηρ διοπγανυηή. 
9) Αναγπαθή παλαιόηηηαρ ηος λευθοπείος. 

 Άλλοι όροι: 
1) Σα λευθοπεία θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού και ηυν ζςνοδών 
καθηγηηών καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ.  
2) ε πεπίπηυζη πος η εκδπομή δε θα ππαγμαηοποιηθεί λόγυ ανυηέπαρ βίαρ 
ή έλλειτη εγκπίζευρ μεηακίνηζηρ δε θα ςπάπξει καμιά επιβάπςνζη για ηο 
ζσολείο.  

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλλοςν έυρ ηην Γεσηέρα 10/04/2017   
και ώρα 12:00 π.μ, ζηο 16

ο
 Γσμνάζιο Παηρών και ζηο γραθείο ηοσ Γιεσθσνηή 

κλειζηή προζθορά, η οποία θα αναθέπεηαι ζε κάθε έναν από ηοςρ 
πποαναθεπθένηερ όποςρ αναλςηικά και θα ζςνοδεύεηαι από ηα απαπαίηηηα 
έγγπαθα/ δικαιολογηηικά.  

Δάν η πποζθοπά δεν αναθέπεηαι ζηα πιο πάνυ αναλςηικά, θα θευπείηαι 
άκςπη.  

Μεηά ηην ημεπομηνία και ηην ώπα λήξηρ ηος διαγυνιζμού δεν θα 
γίνεηαι δεκηή καμία οικονομική πποζθοπά.  

Η αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ηην Γεσηέρα 10/04/2017   και 
ώπα 12:30 π.μ. ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή.  

Θα επιλεσθεί η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ άποτηρ 
πποζθοπά  ζε ζςνδςαζμό με ηιρ παπεσόμενερ ςπηπεζίερ. 
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