
 

 

 

        
                                                                           

 

  

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

γηα πνιπήκεξε εθδξνκή 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 

 

ΣΟΠΟ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: 11/12/2017 __________   ΩΡΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: 7.00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ: 15/12/2017___________     ΩΡΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ: 20.30 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ: 15 ______ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 02 

 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 

1η ημέρα: 11-12-17 

06.30 ζπγθέληξσζε ζην ζρνιείν. Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν ζηηο 7.00 κε πξννξηζκό ηα 

Ισάλληλα. Άθημε ζηα Ισάλληλα (μελνδνρείν) ζηηο 10.00. Αλαρώξεζε από μελνδνρείν ζηηο 

11.00 γηα επίζθεςε ζην Νεζί ησλ Ισαλλίλσλ θαη κνπζείν Αιή Παζά.  

14.30 επηζηξνθή ζηε πόιε θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό. 15.30 βόιηα ζηελ 

θαζηξνπνιηηεία  Διεύζεξε ώξα ζηελ πόιε θαη 19.00 επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε 

από ην μελνδνρείν 20.30 γηα θαγεηό, επηζηξνθή ζηηο 22.30  

 

2η ημέρα: 12-12-17 

08.00 πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε 09.00 από ην μελνδνρείν γηα Λνπηξά Πόδαξ. Άθημε 

ζηα ινπηξά Πόδαξ ζηηο 13.00. Αλαρώξεζε από ινπηξά Πόδαξ ζηηο 17.30 θαη επηζηξνθή ζηα 

Ισάλληλα ζηηο 21.00 γηα θαγεηό. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν ζηηο 22.30  

 

3η ημέρα: 13-12-17 

10.00 πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε11.00 από ην μελνδνρείν γηα Μέηζνβν. Άθημε ζην 

Μέηζνβν ζηηο 11.30. Διεύζεξε ώξα ζηελ πόιε θαη 17.00 αλαρώξεζε γηα Ισάλληλα. 

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ 

 KAI  ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 
ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ &  Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΟ 

Γ/ΝΗ  Β/ΘΜΙΑ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν. ΑΥΑΪΑ 

                                                   

                                        ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΠΑΣΡΑ 

ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ - ΜΟΤΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ 
 

 Πληροθορίες:  Κιούζης Αθ.  

 Γιεύθσνζη:         Πάξνδνο ΔΒ 30 Δγιπθάδα. 

 Σατ. Κώδικας:    263 35 

 Σηλέθωνο:          2610-641604 & 2610- 641800  

 FAX:                    2610-641910 

 e-mail:                 lykmpatr@sch.gr 

 

               ΠΑΣΡΑ:   17/10/2017 
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17.30 επηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη μεθνύξαζε. 20.00 βόιηα ζηελ ιίκλε Πακβώηηδα, θαγεηό 

θαη έμνδνο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν ζηηο 22.30. 

 

4η ημέρα: 14-12-17 

08.30 πξσηλό ζην μελνδνρείν . Αλαρώξεζε 09.30 από ην μελνδνρείν γηα επίζθεςε ζην 

ζπήιαην Πεξάκαηνο. 12.00 επίζθεςε ζην κνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ. 

13.30 επηζηξνθή ζηα Ισάλληλα γηα θαγεηό. Διεύζεξνο ρξόλνο κέρξη 16.00. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν θαη μεθνύξαζε. 20.00 έμνδνο  γηα θαγεηό θαη βξαδηλή δηαζθέδαζε. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν ζηηο 22.30. 

 

5η ημέρα: 15-12-17 

9.00 Πξσηλό ζην μελνδνρείν. 10.00 - 12.00 ηαθηνπνίεζε δσκαηίσλ γηα απνρώξεζε. 

Αλαρώξεζε 12.00  από ην μελνδνρείν άθημε ζηηο 13.30 ζηε Πάξγα. 

13.30- 17.30 βόιηα θαη θαγεηό. Αλαρώξεζε γηα Πάηξα ζηηο 17.00. Άθημε ζηελ Πάηξα θαη ζην 

ζρνιείν ώξα 20:30. 

 

Γ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. αθή αλαθνξά ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ηπρόλ πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο. 

2. Ξελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ κε πξσηλό ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ηηο παξερόκελεο από απηό 

ππεξεζίεο. 

3. Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

4. Πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο   

5. Αλαθνξά ηεο ηειηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο ηεο κεηαθίλεζεο αιιά θαη ηνπ θόζηνπο αλά καζεηή 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

6. Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 

7. Κάζε ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη όια ηα έγγξαθα (αληίγξαθν 

ΚΣΔΟ ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ ηηο εκέξεο ηεο εθδξνκήο, ηελ άδεηα ηνπ 

ιεσθνξείνπ, ηηο άδεηεο νδήγεζεο ησλ νδεγώλ, ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ). Έγγξαθα πνπ ζα ζηαινύλ κεηά ηελ 20
ε
 Οθησβξίνπ 

2017 θαη ώξα 12.00 κ.κ. κε νπνηνδήπνηε ηξόπν δελ ζα γίλνπλ δεθηά.  

Σν επηιεγκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα ππνγξάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην ζρνιείν, ζην 

νπνίν ζα αλαθέξεηαη ξεηά θαη ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαη όηη ε 

πξνθαηαβνιή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ελώ ηα ππόινηπα ρξήκαηα ζα δνζνύλ θαηόπηλ 

ζπκθσλίαο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθραγιζμένο θάκελο ζηο 

ζτολείο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθίλεζε ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 20
ε
 Οθησβξίνπ 2017 

θαη ώξα 12.00 κ.κ. Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ ηελ 20
ε
 Οθησβξίνπ 2017, θαη ώξα 12.00 κ.κ. 

 

                                Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

                                                                               ΛΔΚΚΑ  ΣΑΜΑΣΗ 

                                                                                  Μνπζηθόο                              


