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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 4-ΗΜΕΡΗ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΤ 1οσ ΕΠΑΛ 

ΑΙΓΙΟΤ» 

 

Σν 1ν ΔΠΑΛ ΑΙΓΙΟΤ, δηνξγαλώλεη ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηα 

πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ Αγωγής Τγείας κε ζέκαηα «Σν 

θάπληζκα βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία», «Σν παξακύζη σο κέζν έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ δσήο», «Κπθινθνξηαθή αγσγή», «Γηαθπιηθή βία» 

κε πξννξηζκό ηε Θεζζαινλίθε. Γηα ην ζθνπό απηό, ε Γηεύζπλζε ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ 

ΑΙΓΙΟΤ, θαιεί ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ 

απηνπξνζώπσο ζην Γξαθείν Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ κέρξη 21/02/2017 εκέξα Σξίηε 

θαη  ώξα 11.30 π.κ. θιεηζηή έληππε πξνζθνξά γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο κε 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

Α) Ημερομηνία εκδρομής : από Πέκπηε 30/03/2017 έσο θαη Κπξηαθή 02/04/2017. 

Β) Πρόγραμμα εκδρομής : 
1. Πζμπτη, 30-03-2017:  

 Αναχϊρηςη από Αίγιο, ϊρα 7.00 π.μ.. 

  Άφιξη ϊρα 11 π.μ ςτο μουςείο Βρζλλη ςτα Ιωάννινα για ξενάγηςη 

και ςτάςη για φαγητό ςτα Ιωάννινα. 

 Αναχϊρηςη από Ιωάννινα 3:30μμ 

  Ώρα 7:00 μμ άφιξη και κατάλυςη ςε ξενοδοχείο τησ Θεςςαλονίκησ. 

 Ξεκοφραςη 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

                   

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ   

  Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 



2. Παραςκευή, 31-03-2017:  

 Αναχϊρηςη από το ξενοδοχείο 9:00π.μ. 

 9:30-10:00 π.μ. Άφιξη και ξενάγηςη ςτο Παιδικό Μουςείο 

Θεςςαλονίκησ (πρόγραμμα 1) 

 10:00-12:00 π.μ. Άφιξη και ξενάγηςη ςτο Κζντρο πρόληψησ 

«είριοσ» Θεςςαλονίκησ (πρόγραμμα 2) 

 9:30-12:00 π.μ. Άφιξη και ξενάγηςη ςτο ΣΕΙ Θεςςαλονίκησ 

(πρόγραμμα 3) 

 10:00-12:00 π.μ. Άφιξη και ξενάγηςη ςτο 

Κζντρο τήριξησ Κακοποιημζνων Γυναικϊν Θεςςαλονίκησ 

(πρόγραμμα 4) 

 1:30 μ.μ.  υγκζντρωςη ςτο κζντρο τησ πόλησ για ξενάγηςη 

 5:00 μ.μ.  Άφιξη ςτο ξενοδοχείο 

 Ζξοδοσ για βραδινό 

3. άββατο, 1-04-2017: 

 Αναχϊρηςη από το ξενοδοχείο 10:30 π.μ. 

 Ξενάγηςη ςτην πόλη τησ Θεςςαλονίκησ  (Λευκό Πφργο, πλατεία 

Αριςτοτζλουσ, το κζντρο τησ πόλησ, τη Διεθνή Ζκθεςη, τον ναό του 

Αγίου Δημητρίου, Ροτόντα, Καμάρα, περιήγηςη ςτην άνω πόλη και 

τα κάςτρα τησ, άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου) 

 5:00 μ.μ. Άφιξη ςτο ξενοδοχείο 

 Ζξοδοσ για βραδινό 

4. Κυριακή, 02-04-17: 

 10:30 π.μ.  Αναχϊρηςη από το ξενοδοχείο 

 11:30 π.μ  Άφιξη ςτο Μουςείο τησ Βεργίνασ για ξενάγηςη 

 1:30 μ.μ Αναχϊρηςη από Μουςείο Βεργίνασ για Βζροια 

 2:00 μ.μ: Άφιξη ςτην Βζροια για φαγητό 

 4:00 μ.μ: Αναχϊρηςη από Βζροια για Αίγιο 

 Επιςτροφή το βράδυ ςτο Αίγιο, ςτισ 21.00. 

Γηα όιεο ηηο εκέξεο πξέπεη λα ππάξρεη θαη δεύηεξνο νδεγόο θαζώο πξνβιέπεηαη 

έμνδνο γηα βξαδηλό θαγεηό. 

 

 



Γ)  Αριθμός ζσμμεηετόνηων : Μαζεηέο 102, Καζεγεηέο πλνδνί : 6 

Δ) Διαμονή ζε Ξενοδοτείο: θαηεγνξίαο ηξηώλ ( *** ) ή ηεζζάξσλ (****) κε πξσηλό, 

ή εκηδηαηξνθή ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Απαραίηηηη ε αλαθνξά 

ζηελ νλνκαζία ηνπ μελνδνρείνπ, ζην πεξηερόκελν ηνπ παξερόκελνπ 

πξσηλνύ/εκηδηαηξνθήο. Σα δωμάηια πξέπεη λα είλαη ηξίθιηλα/δίθιηλα γηα ηνπο 

καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

Ε) Μεηαθορά:  κε δύν ιεσθνξεία πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σα ιεσθνξεία ζα είλαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ 

αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο κε βάζε ην πξόγξακκα θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο 

εθδξνκήο. 

Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη (ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ΦΠΑ) : 

1. Σε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ θαζώο θαη ηελ αλά καζεηή 

επηβάξπλζε. 

2. Πξόζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο-

ππνρξεσηηθή 

3. Αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή (ην ζρνιείν επηζπκεί ηελ πξόβιεςε ηεο 

επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ζε καζεηή ζε πεξίπησζε πνπ γηα απνδεδεηγκέλνπο 

ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο καηαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ. Θα 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε, ζηελ πξόζζεηε πξναηξεηηθή 

αζθάιεηα). 

4. Σα παξαθάησ έγγξαθα: 

a. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ όηη όια ηα κεηαθνξηθά 

κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη  ζα 

δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα.   

b. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Γξαθείν δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε 

ηζρύ. 

5. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θακία πξνζθνξά 

δελ ζα γίλεηαη δεθηή. Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο 

πξνζθνξά - ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο- κεηά από αμηνιόγεζε 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21/02/2017 θαη ώξα 12:30 κ.κ. ζην γξαθείν 

Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

Παλαγησηαθόπνπινο Υαξάιακπνο 

        Μεραλνιόγνο 


