
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                        
 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ &  Λ.Τ.  ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 
         

 

 

                                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. 

                                                                  

       Η Δ/νση του Γυμνασίου-Λυκ. Τάξεων Χαλανδρίτσας καλεί τους ταξιδιωτικούς 

πράκτορες, να υποβάλουν στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι τις 28/03/2017, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για τη 

διοργάνωση εκπ/κής 2 ήμερης εκδρομής στην Πάργα με τις πιο  κάτω 

προυποθέσεις: 

 Ημερομηνία εκδρομής: 27-4-2017 ημέρα Πέμπτη έως 28-4-2017 ημέρα 

Παρασκευή. 

 Προορισμός: Πάργα 

       Πρόγραμμα εκδρομής 

 

    1η ημέρα:  Πέμπτη 27/04/2017: 

 Αναχώρηση:    

▪ Πρώτο λεωφορείο 08:00 Από Γυμνάσιο – Λ.Τ. Χαλανδρίτσας και 08:30 

στάση στο 8ο Γυμνάσιο και επιβίβαση μαθητών και συνοδών 

  ▪  Δεύτερο λεωφορείο 08:00 από ΕΠΑΛ Παραλίας και 08:30 στάση στο 11ο 

Γυμνάσιο και επιβίβαση μαθητών και συνοδών 

     ΧΑΛ/ΤΣΑ   22/03/2017 
       Αριθμ. πρωτ. : 82 



 Αναχώρηση για Πάργα 08:45 

 10:30 Ενδιάμεση στάση στην Αμφιλοχία 

 11:15 Αναχώρηση για Αρχαία Νικόπολη 

 12:30 Αναχώρηση από Αρχαία Νικόπολη για Πάργα 

 13:30 Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, γεύμα στην πόλη  

 16:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση 

 18:30 Επίσκεψη στο Ενετικό Κάστρο, Περιήγηση στην πόλη και δείπνο 

 

           2η ημέρα: Παρασκευή 28/04/2017 

 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 11:00 Αναχώρηση  για το νεκρομαντείο του Αχέροντα 

 11:30 Άφιξη στο νεκρομαντείο, ξενάγηση στο χώρο 

 13:00 Αναχώρηση από το νεκρομαντείο του Αχέροντα 

 14:00 Άφιξη στην Άρτα, περιήγηση στην πόλη και φαγητό 

 17:00 Αναχώρηση για Πάτρα με ενδιάμεση στάση στο Αιτωλικό 

 20:00 Άφιξη στην Πάτρα του 1ου λεωφορείου στο 8ο Γυμνάσιο και του 2ου 

στο 11ο Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ Παραλίας 

 20:30 Άφιξη του 1ου λεωφορείου στη Χαλανδρίτσα 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Ενενήντα Δύο ( 92 ) μαθητές και δέκα  ( 10 ) 

εκπαιδευτικοί συνοδοί 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ :  3 * - 4 * αστέρων με πρωινό – Δωμάτια δίκλινα-τρίκλινα 

για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς 

 

Μεταφορά: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με δύο ( 2 )  λεωφορεία  55  και 

50 θέσεων  τα οποία θα πληρούν  όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή:   

 Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας 



 Φωτοτυπία δελτίου καταλληλότητας 

 Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας σε ισχύ. 

 Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

 Ασφάλεια    

                         Α. Ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

                         Β.  Ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθενείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο3 και 14 της 129287/Γ2/10-1-2011 

απόφασης του Υπουργείου Παιδείας. 

                         Γ. Η προσφορά θα περιλαμβάνει την συνολική τιμή 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του ταξιδιού και την τιμή ανά μαθητή. 

                          Δ. Οι παραπάνω τιμές θα περιλαμβάνουν πλήρη ασφαλιστική 

κάλυψη      

                    που αναφέρονται στις Α και Β περιπτώσεις. 

Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά – σε 

συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετά από αξιολόγηση που θα γίνει στις 28-

3-2017 και ώρα 11.00 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.  

                                                                    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                              Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΠΕ 10 

                                                                              Κοινωνιολόγος 

 


