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   Αρ. Πρωτ. : 

 

19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
  

 
Διεύθυνση:  Κορωνού & Λαοκόωντος 
Περιοχή: Κρύα Ιτεών 
Τ.Κ.  263 32, Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2610 342 023 
FAX: 2610 342 134 
Email: mail@19gym-patras.ach.sch.gr       
Κωδικός: 0601700  
        

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΕΜΕΝΙΚΑ, ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ» 

Η Διευθύντρια του σχολείου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή  τεσσάρων (4) περιπάτων 

από Νοέμβριο 2016 έως και Απρίλιο 2017. Προορισμός τα Δεμένικα Πάτρας. Η αναχώρηση θα γίνεται από το 

χώρο του σχολείου μας μεταξύ 08:30 και 09:30 και η επιστροφή μεταξύ 12:30 και 13:30. Ο πιθανός αριθμός των 

συμμετεχόντων είναι 200 μαθητές και 15 καθηγητές. Προτείνουμε οι μετακινήσεις να πραγματοποιηθούν με δύο 

λεωφορεία και με διπλά δρομολόγια για τον περιορισμό του κόστους των μετακινήσεων. Η ακριβής ημερομηνία 

θα ορίζεται μετά από συνεννόηση της Διευθύντριας του σχολείου με το πρακτορείο και εφόσον το επιτρέπουν οι 

καιρικές συνθήκες. 

Επίσης το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει τέσσερις (4) εκπαιδευτικές επισκέψεις στην 

Εστία Επιστημών, στο Πλατάνι. Σε κάθε επίσκεψη θα συμμετέχουν  50    μαθητές και μαθήτριες και 3 συνοδοί 

καθηγητές. Αναχώρηση 08:15 από το χώρο του σχολείου και επιστροφή 14:30 στον ίδιο χώρο. Οι ακριβείς 

ημερομηνίες θα κοινοποιηθούν στο πρακτορείο όταν μας γνωστοποιηθούν από την Εστία Επιστημών. 

Τέλος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 μετακίνηση στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων 

στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, 200 μαθητών και 15 καθηγητών. Αναχώρηση 10:45 από το χώρο του 

σχολείου και επιστροφή 13:15 περίπου. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο γραφείο της Διευθύντριας, μέχρι την Παρασκευή  18  

Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κλειστή προσφορά που θα αναγράφονται:  

για τις μετακινήσεις στα Δεμένικα  η επιβάρυνση ανά μαθητή, 

 για τις μετακινήσεις στην Εστία Επιστημών  η επιβάρυνση ανά μαθητή και  

για τη μετακίνηση στο θέατρο Απόλλων  η επιβάρυνση ανά μαθητή. 

Φ. 421 

Προς:             ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

δια της 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΑΧΑΙΑΣ 
              



Ο ΦΠΑ πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτική ασφάλιση 

ευθύνης διοργανωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. 

Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου ( άδεια, έλεγχος ΚΤΕΟ, καταλληλότητα, κλπ.) 

και αυτό να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά σε συνδυασμό με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες.   

                                                                                            Η Διευθύντρια                                            

ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΕ05) 

 


