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1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ 
 

    

Ταχ. Δ/νση : Συν/σμός Νικ. Πλαστήρα       
Ταχ. Θυρίδα : 73        Τ.Κ. 25100       
Τηλέφωνο : 26910-23917            
Fax:             26910-61454       
email: mail@1epal-aigiou.ach.sch.gr       

 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 4-ΗΜΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ 

ΑΙΓΙΟΥ» 
 

Το 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ, διοργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα 
πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με θέματα «Μαθαίνω 
να μην καπνίζω – Λέω όχι στο τσιγάρο», «Οδική Ασφάλεια – Κυκλοφοριακή 
Αγωγή», «Πολιτική Προστασία-Πρόληψη-αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων: 
Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές», «Έμφυλη βία» με προορισμό τα Ιωάννινα. Για το 
σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ, καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που 
ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Διεύθυνσης του Σχολείου 
μέχρι 24/01/2018 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 11.00 π.μ. κλειστή έντυπη προσφορά για 
την διοργάνωση της εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία : 

Α) Ημερομηνία εκδρομής : από Πέμπτη 15/03/2018 έως και Κυριακή 18/03/2018. 
Β) Πρόγραμμα εκδρομής : 
1. Πέμπτη, 15-03-2018:  

• 08:00 - Αναχώρηση από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου 
• 12:00 - Άφιξη στο Μέτσοβο για περιήγηση, φαγητό, επίσκεψη στα 

τοπικά μουσεία (με στάση στην Αμφιλοχία) 
• 16:00 - Αναχώρηση από το Μέτσοβο 
• 17:30 - Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, 
• 20:00 - έξοδος για περιήγηση στην πόλη και  φαγητό 

2. Παρασκευή, 16-03-2018:  
• 09:00 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο  
• 09:30-11:00 - Άφιξη και ξενάγηση στο Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία» 
Ιωαννίνων (πρόγραμμα 1) 

• 09:30-11:00  - Άφιξη και ξενάγηση στον Ερυθρό Σταυρό Ιωαννίνων 
(πρόγραμμα 2, πρόγραμμα 3) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
                   
 

    
 

       

    

      

   
 

 



• 09:30-11:00 - Άφιξη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων  
(πρόγραμμα 4) 

• 11:30 - Συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης (τα παιδιά όλων των 
προγραμμάτων) και μετάβαση στο Σπήλαιο Περάματος για 
ξενάγηση 

• 14:00 - Αναχώρηση από το Σπήλαιο Περάματος και μετάβαση στο 
κέντρο της πόλης για φαγητό και ξενάγηση στα μουσεία της πόλης. 

• 17:00 - Άφιξη στο ξενοδοχείο για ξεκούραση 
• 20:00 - Έξοδος για φαγητό 

3. Σάββατο, 17-03-2018: 
• 10:30 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για εξόρμηση στα 

Ζαγοροχώρια (Μικρό, μεγάλο Πάπιγκο, Κολυμπήθρες) 
• 17:00 - Άφιξη και ξεκούραση στο ξενοδοχείο 
• 19:00 - Έξοδος για περιήγηση στην πόλη και φαγητό 

4. Κυριακή, 18-03-2018: 
• 10:00 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 
• 12:00 - Άφιξη στην Πρέβεζα 
• 14:00 - Αναχώρηση από Πρέβεζα 
• 16:00 - Άφιξη στο Μεσολόγγι 
• 18:00 - Αναχώρηση από Μεσολόγγι 
• 20:00 - Άφιξη στο 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου 

Για όλες τις ημέρες πρέπει να υπάρχει και δεύτερος οδηγός καθώς προβλέπεται 
έξοδος για βραδινό φαγητό. 
Γ)  Αριθμός συμμετεχόντων : Μαθητές 103, Καθηγητές Συνοδοί : 6 
Δ) Διαμονή σε Ξενοδοχείο: κατηγορίας τριών ( *** ) ή τεσσάρων (****) με πρωινό, 
ή ημιδιατροφή στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Απαραίτητη η αναφορά στην 
ονομασία του ξενοδοχείου, στο περιεχόμενο του παρεχόμενου 
πρωινού/ημιδιατροφής. Τα δωμάτια πρέπει να είναι τρίκλινα/δίκλινα για τους 
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 
Ε) Μεταφορά:  με δύο λεωφορεία που πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
καταλληλότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα λεωφορεία θα είναι στη 
διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινείται σύμφωνα με τις εντολές του 
αρχηγού της εκδρομής με βάση το πρόγραμμα και τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας 
εκδρομής. 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) : 
1. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή επιβάρυνση. 
2. Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας-

υποχρεωτική 
3. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή (το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής 

των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας 
βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του. Θα πρέπει να προβλεφθεί και 
η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια). 

4. Τα παρακάτω έγγραφα: 
a. Φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας (κατά προτίμηση, μετά το 2005) 
b. Φωτοτυπία Δελτίων καταλληλότητας 
c. Φωτοτυπία ασφαλιστηρίων συμβολαίων των λεωφορείων 
d. Δελτία ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. 
e. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ . 



5. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν θα 
γίνεται δεκτή. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά - 
σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες- μετά από αξιολόγηση που θα 
πραγματοποιηθεί στις 25/01/2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Διεύθυνσης του 
σχολείου. 

 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

Παναγιωτακόπουλος Χαράλαμπος 
        Μηχανολόγος 
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