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ΥΟΛΔΙΟ: ΓΔΛ ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ             ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ.:  47 
                                                             

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΣΔΣΡΑΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΔΦΗ ΜΑΘΗΣΧΝ Α΄ΚΑΙ 

Β΄ΣΑΞΗ  

 

1. α) ΥΟΛΔΙΟ: ΓΔΛ ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ ΔΡΡΧΝ 

    β) ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΥΟΛΔΙΟΤ: 23210-71317 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΔΙΟΤ: 23210-71417 

    δ) EMAIL ΥΟΛΔΙΟΤ: mail@lyk-pentap.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: 

ΠΑΣΡΑ (3 ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ) 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ: 

1
η 

ημέπα: επίζκετη ζηη Λεςκάδα, ανασώπηζη για 

Πάηπα ηο απόγεςμα. 

2
η
 ημέπα: Ξενάγηζη ζηην Πάηπα 

3
η
 ημέπα: Ημεπήζια εκδπομή ζηα Καλάβπςηα (Αγία 

Λαύπα, Μέγα πήλαιο, πήλαιο Λιμνών) 

4
η
 ημέπα: Ναύπακηορ, Γαλαξίδι, Γελθοί (επίζκετη 

ζηον απσαιολογικό σώπο και ζηο Μοςζείο ηυν 

Γελθών), επιζηποθή ζηην Πενηάπολη από ηην 

Δθνική οδό Αθηνών – Θεζζαλονίκηρ.  

 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΔΡΧΝ:  4  

4. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ: από 12/03/2020 ωο 15/03/2020 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ   

    ΜΑΘΗΣΧΝ: 
50 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ: 
3 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ: 

4 * 

(Τα δωκάηηα λα είλαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο 

θαζεγεηέο θαη ηξίθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο, κε 

πξωηλό, θαη λα βξίζθνληαη ζηε ίδηα πηέξπγα, θαηά ην 

δπλαηόλ ζπγθεληξωκέλα.) 

    β) ΠΔΡΙΟΥΗ (ΚΔΝΣΡΟ ή ΟΥΙ): Κένηπο 

7. ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ: 

1 ΛΔΧΦΟΡΔΙΟ 

(ην νπνίν ζα είλαη ζηε δηάζεζή ηωλ εθδξνκέωλ γηα 

νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο θαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο εμόδνπο) 

8. ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: 

1. Σπλνδόο ηνπ γξαθείνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο. 

2. Η θαηαβνιή ηωλ ρξεκάηωλ ζα γίλεη ζε ηξεηο (3) 

δόζεηο. Η πξώηε δόζε (1/3) κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, ε δεύηεξε ( 1/3 ) ζα δνζεί κία εβδνκάδα 

πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη ην ππόινηπν 1/3 ακέζωο κεηά 

ηελ επηζηξνθή. Ωο ξήηξα κε ηήξεζεο νπνηνπδήπνηε 

όξνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ νξίδεηαη ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο ηεο εθδξνκήο 

3. Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν, ζηελ Πεληάπνιε, θαη 

επηζηξνθή ζηελ Πεληάπνιε.  

4. Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθό θόζηνο 



ηεο εθδξνκήο θαη ηελ ηηκή αλά καζεηή. Σηηο παξαπάλω 

ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη: ν ΦΠΑ θαη ηα δηόδηα. 

5. ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΙΗΣΗΡΙΧΝ ΓΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΤ ΜΑΘΗΣΔ. 

9. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ: 

ΝΑΙ (Τποσπευηικό) 

Όλνκα Αζθαιηζηηθήο Εηαηξείαο θαη  

Αξηζκόο Αζθαιηζηεξίνπ Σπκβνιαίνπ    

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   

      ΥΟΛΔΙΟ: 

 13/02/2020 και ώπα 12:30 μ.μ. (Άλνηγκα πξνζθνξώλ 

ηελ ίδηα κέξα  θαη ώξα 13:00 κ.κ.) 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη κλειζηέρ θαη ζα ζπλνδεύνληαη 

κε ππεύζπλε δήιωζε ηνπ ηαμηδηωηηθνύ πξαθηνξείνπ 

όηη δηαζέηεη Διδικό ήμα Λειηοςπγίαρ ζε ηζρύ. 

  Η Γιεςθύνηπια 

Νικολίνα ηαθάκη 

 Νομικόρ 




