
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα,     12 - 2 - 2020  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Αρ. Πρ.: 35  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ : 2
ο
 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

                  Προς:  

Διεύθυνση:  Άθω & Αξαρλιάν 1 
Τ. Κ. -  Πόλη:  26335  ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο: 2610-311585 
FAX: 2610-311585 

E-mail: mail@2gym-esp-patras.ach.sch.gr  
 

           
 

                                                                             

           

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ενδιαφέροντος μονοήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στο πλαίσιο 
εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στα Ιωάννινα 
 

 Το Σχολείο μας στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων σχεδιάζει 

μονοήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στις 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, από τις 8.30 π.μ. 

έως τις 20:30 μ.μ.. Τόπος προορισμού είναι τα Ιωάννινα. 

Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 17 μαθητές  και 2 συνοδοί καθηγητές. Το μεταφορικό μέσο θα είναι 

1 λεωφορείο το οποίο πρέπει να πληροί όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 

 

Πρόγραμμα εκδρομής: 

8:30: Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου για Ιωάννινα με ενδιάμεση στάση. 

11:30: Άφιξη στα Ιωάννινα και επίσκεψη στο Κέντρο Πρόληψης «Σχεδία» 

12:30 Περίπατος γνωριμίας στην πόλη 

13:30 Φαγητό  

14:30 Επίσκεψη στο Κάστρο της πόλης 

16:30 Βιωματικό αποτίμησης της εκδρομής 

17:30 Αναχώρηση για Πάτρα με ενδιάμεση στάση 

20:30 Άφιξη στο χώρο του σχολείου  

 

Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού-εκπαιδευτικού της εκδρομής για τις μετακινήσεις 

σύμφωνα με τις εντολές του για τις ανάγκες της εκδρομής. Υπεύθυνος για το πρόγραμμα της 

εκδρομής θα είναι ο αρχηγός της εκδρομής ο οποίος θα δύναται να επιφέρει τροποποιήσεις, εφόσον 

το κρίνει απαραίτητο.  

 

Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

διοργανωτή για μαθητές και καθηγητές όπως και ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 Στην προσφορά να περιλαμβάνονται τα παρακάτω έγγραφα:  

1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας. 

2. Φωτοτυπία δελτίου καταλληλότητας 

3. Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου του λεωφορείου. 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αχαΐας, 
Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, 
ΤΚ26223     Πάτρα 



 

4. Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ  

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη 

λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.  

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι Παρασκευή, 21/ 2/2020 ώρα 19:00, στο 2
ο
 

Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών στο γραφείο του διευθυντή, κλειστή προσφορά, όχι με τηλεομοιοτυπία 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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