
 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ   Δ/ΝΣΗ  Π.Ε. & Δ.Ε.  

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ 

                            Σταυροδρόμι, 6/2/2018 

       Αρ. πρωτ. :69 

 

   Γυμνάσιο Σταυροδρομίου 

   Ταχ. Διεύθυνση: Σταυροδρόμι 

   Τ.Κ.: 25015 

   Τηλέφωνο: 26940-51485 

   FAX:26940-51581 

Email: mail@gym-stavr.ach.sch.gr 

 

    Προς : Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας 

    (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση 

    των τουριστικών πρακτορείων) 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών πρακτορείων για 

πραγματοποίηση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου 

 

Παρακαλούμε όσα τουριστικά πρακτορεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να 

υποβάλουν έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την πραγματοποίηση διήμερης 

εκδρομής του σχολείου μας στη Ζάκυνθο. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, Πάτρα) στο τμήμα Πρωτοκόλλου, στη θυρίδα του 

Γυμνασίου Σταυροδρομίου.  

Με κάθε προσφορά κατατίθενται από το τουριστικό πρακτορείο απαραιτήτως α)η άδεια 

λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ και β) όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε ισχύ 

κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο.) 

 
 

1) Σχολείο Γυμνάσιο Σταυροδρομίου 

 

2) Προορισμός - 

Ημερομηνία αναχώρησης 

& επιστροφής 

ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου-Χώρα Ζακύνθου 

 

Ημερομηνία αναχώρησης : Πέμπτη, 01/03/2018 στις 08:30.  

Κατά την αναχώρηση επιθυμούμε κράτηση ακτοπλοϊκών 

εισιτήριων και λεωφορείου με το δρομολόγιο του πλοίου των 

13:00 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. 

 

Ημερομηνία επιστροφής: Παρασκευή, 02/03/2018 στις 

21:00  

Κατά την επιστροφή επιθυμούμε κράτηση ακτοπλοϊκών 

εισιτήριων και λεωφορείου με το δρομολόγιο των 18:15 από 

Ζάκυνθο προς Κυλλήνη. 

 



3) Προβλεπόμενος 

αριθμός συμμετεχόντων 

(μαθητές/ καθηγητές) 

20/2  

4) Μεταφορικό μέσο - 

πρόσθετες προδιαγραφές 

Ένα λεωφορείο (Αν υπάρχει δυνατότητα, προτιμούμε μικρό 

λεωφορείο) 

 

5) Κατηγορία 

καταλύματος -πρόσθετες 

προδιαγραφές 
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα

α, πρωινό, ημιδιατροφή) 

Καλύπτεται η φιλοξενία των μαθητών από το ΚΠΕ στη 

Λιθακιά Ζακύνθου. Καλύπτεται η φιλοξενία του οδηγού στον 

ξενώνα του ΚΠΕ. 

6) Λοιπές υπηρεσίες 

(πρόγραμμα, 

παρακολούθηση 

εκδηλώσεων, επισκέψεων, 

γεύματα κλπ.) 

 

1η μέρα: 1/3/2018   

08:30  Αναχώρηση από το Σταυροδρόμι (χώρος σχολείου) για 

την Κυλλήνη        

 10:15 Άφιξη στην Κυλλήνη - Επίσκεψη στο Κάστρο Κυλλήνης 

και στο κάστρο Χλεμούτσι. 

13:00 Αναχώρηση για Ζάκυνθο με το πλοίο 

14:00 Άφιξη στη Ζάκυνθο 

           Τακτοποίηση στον ξενώνα του ΚΠΕ-γεύμα- ελεύθερη ώρα 

18:15-21:00 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ΚΠΕ Λιθακιάς. 

21:00 Δείπνο 

                     

2η μέρα:2/3/2018   

 08:30-13:30  Πρωινό - Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο 

(Λαγανάς ) 

14:00 Γεύμα- Περιήγηση στην πόλη της Ζακύνθου / Μπόχαλη 

18:15 Αναχώρηση από τη Ζάκυνθο με το πλοίο. 

19:15 Άφιξη στην Κυλλήνη και αναχώρηση για το Σταυροδρόμι. 

21:00  Άφιξη στο Σταυροδρόμι (χώρος σχολείου). 

 

Η ακριβής ώρα όλων των μετακινήσεων και των 

δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν στάσεις, που δεν 

αναφέρονται παραπάνω, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με 

το ακριβές πρόγραμμα που θα συνταχθεί στο βιβλίο πράξεων 

του συλλόγου του Γυμνασίου. 

 

7) Υποχρεωτική ασφάλιση 

ευθύνης διοργανωτή  

 

ΝΑΙ 

 

8) Πρόσθετη προαιρετική 

ασφάλιση κάλυψης 

εξόδων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας 

 

ΝΑΙ 

9) Τελική συνολική τιμή 

οργανωμένου ταξιδίου 

(συμπ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 



 

10) Επιβάρυνση ανά 

μαθητή (συμπ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

11) Καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:00 π.μ. 

12) Ημερομηνία και ώρα 

ανοίγματος προσφοράς 

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 στις 11 π.μ., στο γραφείο της 

Διευθύντριας του Γυμνασίου Σταυροδρομίου 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών και η τελική επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 

της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017. Θα επιλεγεί η πλέον 

συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης,  προσφορά με ποιοτικά κριτήρια. 
 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης 

του απαιτούμενου αριθμού μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή άλλης σοβαρής 

αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

 

                                                                     

                                                                                         Η Διευθύντρια 

 

 

 

                                                                                       Γκολώνη Σταυρούλα 

 


