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Θ Ε Μ Α  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΣΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΚΙΝΟΥΡΙΑΣ 
(ΑΡΚΑΔΙΑΣ) 

ΣΧΕΤΙΚΑ        
 

Το σχολείο μας (4ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ) στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, προτίθεται να πραγματοποιήσει διήμερη εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστρίου, Καστρί Κυνουρίας Αρκαδία από 03/04/2017 
έως 04/04/2017. 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι 35 και οι συνοδοί καθηγητές 
τους 3 (τρείς). 
Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο το οποίο θα πληροί όλους 
τους προβλεπόμενους όρους, από το νόμο και τις προϋποθέσεις (έλεγχος 
ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά 
παλαιότητας κ.λ.π.) και να δηλώνεται αυτό, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας 
και ο αριθμός θέσεών τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Αναχώρηση από Πάτρα προς  ΚΠΕ Καστρίου ∆ευτέρα 03-04-2017  και 
επιστροφή στην Πάτρα 04-04-2017. Στην τιμή  θα περιλαμβάνονται οι 
μετακινήσεις βάσει του προγράμματος ,καθώς και υποχρεωτική ασφάλιση 
ευθύνης για μαθητές και καθηγητές, όπως και την ασφάλιση που θα καλύπτει 
τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 
 Η προσφορά δεν θα περιλαμβάνει τη διαμονή, γιατί οι μαθητές θα 
φιλοξενηθούν στο ΚΠΕ Καστρίου. Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα 
παραπάνω αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη. 
Σε περίπτωση που η εκδρομή δε πραγματοποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας ή 
έλλειψη εγκρίσεως μετακίνησης, δε θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση 
για το σχολείο.  
Ώρα αναχώρησης: 08:30 (03/04/2017)  από το σχολείο – Επιστροφή στο 
σχολείο: 20:30 (04/04/2017). 
 

Π Ρ Ο Σ :

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
 
 
 

 

ΚΟΙΝ.: 



1η ημέρα 
 ∆ευτέρα 03/04/2017 Ώρα 08:30 Αναχώρηση από το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας με 
ενδιάμεση στάση. 
11:30 Άφιξη στο ΚΠΕ  – Υποδοχή στο ΚΠΕ Καστρίου. 
12:30-14:30 Μετάβαση στον ποταμό Τάνο  στον Αγ. Πέτρο. 
14:30 Φαγητό στον Αγ. Πέτρο. 
17:30  Επιστροφή στο ΚΠΕ Καστρίου. 
19:00  Μετάβαση στο χώρο διαμονής ∆ασικό χωριό. 
2η ημέρα 
Τρίτη 04/04/2017  Ώρα 08:30 Άφιξη στο ΚΠΕ Καστρίου 
10:00- 14:00 Αναχώρηση από το ΚΠΕ  και μετάβαση στο ∆άσος Μαλεβής 
14:00  Αναχώρηση από το ∆άσος Μαλεβής και μετάβαση στην Τρίπολη για 
φαγητό. 
16:30  Αναχώρηση από Τρίπολη και επιστροφή στην Πάτρα με ενδιάμεση 
στάση. 
18:30 Επιστροφή στην Πάτρα.  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν κλειστή προσφορά έως την 
Τετάρτη 01/03/2017 και ώρα 12:00 στο σχολείο και στο γραφείο της 
∆ιευθύντριας όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η συνολική τιμή του κόστους 
της μετακίνησης. 
                                                                                     Η ∆ιευθύντρια 
 
 
 
                                                                                   Γκίκα Αικατερίνη 


