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ΘΕΜΑ : « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» 

Το 12
Ο
 Γυμνάσιο Πάτρας στo πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων των  

προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (Λαβύρινθος) & Σταδιοδρομίας ESCAPE               

προγραμματίζει 3ήμερη εκδρομή στην Λίμνη Πλαστήρα από τις 27 έως τις 29 

Απριλίου 2017.  

Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του σχολείου, καλεί τους ταξιδιωτικούς 

πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν κλειστή έντυπη προσφορά για την 

διοργάνωση της εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία : 

   Α) Ημερομηνίες εκδρομής:  27 έως 29 Απριλίου  2017  

   Β)  Πρόγραμμα εκδρομής: 

27-4-2017: Αναχώρηση στις 08:00 από το χώρο του σχολείου για Λίμνη 

Πλαστήρα (ξενοδοχείο) 

28-4-2017: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο, Λίμνη Πλαστήρα  και επίσκεψη 

στην πόλη της Καρδίτσας 

29-4-2017: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο, Λίμνη Πλαστήρα, επίσκεψη στο 

Μέτσοβο και επιστροφή στο χώρο του σχολείου στις 21:00. 

Γ) Αριθμός συμμετεχόντων : Περίπου 40 μαθητές  και  4 Συνοδοί 

 

 



Δ) Μεταφορά με  λεωφορείο 50 θέσεων (όχι διώροφο ) το οποίο θα πληρεί όλες τις 

προδιαγραφές καταλληλότητας  (να μας αποσταλούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή : 

 

• Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας 

 

• Φωτοτυπία Δελτίου Καταλληλότητας 

 

• Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ και αριθμού θέσεων 
 

Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα 

μετακινείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάσει προγράμματος. 

 

Ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση όλων των 

μαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο, μέχρι τις 06-03-2017 και ώρα 12:00 στο Σχολείο και στο Γραφείο του 

Διευθυντή. 
 

     O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

     ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

         

 

 

 


