
 

                                                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07-04-2017                 
 
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ              Αρ. Πρωτ.: 150 
∆/ΝΣΗ  ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ                                         
Ταχ. ∆/νση : Έλληνος Στρατιώτη & Αγίας Σοφίας       

     26223 Πάτρα 

     Πληροφορίες: Τσάµπρας Λάµπρος   

    Τηλ. & Fax: 2610 422250                                                    Προς :∆.Υ.Ε.Ε. Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
Email: 1gympatr@sch.gr                                                                                   
                                                                                                      (για ανάρτηση προς ενηµέρωση των                   

                                                                                τουριστικών πρακτορείων) 
 

ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ηµερήσιες εκδροµές στο  
Ναύπλιο και τα Ιωάννινα»  
 
   Το 1ο  Γυµνάσιο Πατρών οργανώνει ηµερήσια Eκπαιδευτική εκδροµή στο Ναύπλιο και 
στα Ιωάννινα την 17  Μαΐου 2017. Το προβλεπόµενο πρόγραµµα έχει ως εξής: Αναχώρηση  
από το σχολείο: 08.00.  Επιστροφή  στο σχολείο:20:00.  
1. Για Ναύπλιο 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 50   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ : 3 
2. Για Ιωάννινα 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 110 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ : 6 
 
   Παρακαλούνται οι τουριστικοί πράκτορες που ενδιαφέρονται -τηρώντας όλες τις 
προβλεπόµενες από τον νόµο προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την ασφαλή µεταφορά των 
µαθητών ( Άδεια Κυκλοφορίας - Έλεγχο από ΚΤΕΟ - Επαγγελµατική Άδεια Οδήγησης- 
Ασφαλιστήριο Οχήµατος κ.λ.π.) να καταθέσουν κλειστές προσφορές στο Γραφείο του  
∆ιευθυντή του σχολείου έως και 24-04-2017, ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 12:00. 
Επισηµαίνουµε πως µέσα σε αυτές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται:  
-Το συνολικό κόστος της εκδροµής µε ΦΠΑ  
-Το συνολικό κόστος ανά άτοµο  
-Υπεύθυνη ∆ήλωση για την καταλληλότητα του οχήµατος, που θα χρησιµοποιηθεί και την 
πληρότητα των απαραίτητων νόµιµων εγγράφων. 
-Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας  
Σηµείωση:  Το σχολείο δικαιούται να ακυρώσει  την εκδροµή λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω 
µη εγκρίσεως αυτής χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.  
  Επίσης θα ζητηθεί από την Τροχαία να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο πριν από την 
αναχώρηση. 
  Η επιλογή του Γραφείου θα γίνει µε βάση  την  πιο συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά , µε βάση τις παρεχόµενες υπηρεσίες, και την παλαιότητα του οχήµατος. 
  Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 25-04-2017 και ώρα 11:35. 
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