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ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 4-ΗΜΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ 

ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

Το 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ και το 1ο  Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥ, συνδιοργανώνει τετραήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής 

Υγείας με θέματα «Το κάπνισμα», «Διατροφή Εφήβων», «Οδική ασφάλεια – 

Κυκλοφοριακή Αγωγή», «Έμφυλη βία» με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Για το σκοπό 

αυτό, η Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ και του 1ο Ε.Κ. Αιγίου, καλεί τα 

ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο 

Γραφείο Διεύθυνσης του 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου μέχρι 06/02/2019 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 11/04/2019 έως και Κυριακή 14/04/2019. 

Β) Πρόγραμμα εκδρομής : 

1. Πέμπτη, 11-04-2019:  

 Αναχώρηση από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου (Αγία Άννα), ώρα 7.00 

π.μ. 

  Άφιξη ώρα 10:30 π.μ στα Ιωάννινα για στάση. 

 Αναχώρηση από Ιωάννινα 11:30πμ 

  Ώρα 15:00 μμ Άφιξη και ξενάγηση στο μουσείο της Βεργίνας 

 Αναχώρηση 17:00μμ από Βεργίνα για Θεσσαλονίκη 

 Ώρα 18:30μμ Άφιξη και κατάλυση σε ξενοδοχείο της 

Θεσσαλονίκης. 

 Ξεκούραση 

2. Παρασκευή, 12-04-2019:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

                   

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   

  Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 



 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 10:30π.μ. 

 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ. Άφιξη και ξενάγηση στο Κέντρο 

Πρόληψης Σείριος (πρόγραμμα: «Το κάπνισμα» & «Διατροφή 

Εφήβων») 

 11:00-13:00 μ.μ. Άφιξη στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (πρόγραμμα: 

«Οδική ασφάλεια – Κυκλοφοριακή Αγωγή») 

 11:00 π.μ.-13:00 π.μ. Άφιξη και ξενάγηση στη XEN  

(πρόγραμμα: «Έμφυλη βία») 

 13:30 μ.μ.  Συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης για ξενάγηση 

και φαγητό 

 17:30 μ.μ.  Άφιξη στο ξενοδοχείο 

 Έξοδος για βραδινό 

3. Σάββατο, 13-04-2019: 

 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 11:00 π.μ. 

 12:30 μ.μ. Άφιξη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο 

Τεχνολογίας ΝΟΗΣΗΣ (ξενάγηση στο μουσείο και προβολή 

παραστάσεων) 

 17:00 μ.μ.  Συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης για ξενάγηση 

και φαγητό 

 20:00 μ.μ. Άφιξη στο ξενοδοχείο 

 Έξοδος για βραδινό 

4. Κυριακή, 14-04-19: 

 10:30 π.μ.  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

 12:30 μ.μ  Άφιξη στην Έδεσσα για περιήγηση στους 

καταρράκτες και φαγητό 

 14:30 μ.μ Αναχώρηση από Έδεσσα 

 17:30 μ.μ: Στάση στα Ιωάννινα 

 18:00 μ.μ: Αναχώρηση από Ιωάννινα για Αίγιο 

 Επιστροφή το βράδυ στο 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου (Αγία Άννα), στις 

22.00 μ.μ. 

Για όλες τις ημέρες πρέπει να υπάρχει και δεύτερος οδηγός καθώς προβλέπεται 

έξοδος για βραδινό φαγητό. 

Γ)  Αριθμός συμμετεχόντων : Μαθητές 123, Καθηγητές Συνοδοί : 7 

Δ) Διαμονή σε Ξενοδοχείο: κατηγορίας τριών ( *** ) ή τεσσάρων (****) με πρωινό, 

ή ημιδιατροφή στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης ή σε μικρή χιλιομετρική 

απόσταση. Απαραίτητη η αναφορά στην ονομασία του ξενοδοχείου, στο 

περιεχόμενο του παρεχόμενου πρωινού/ημιδιατροφής. Τα δωμάτια πρέπει να είναι 

τετράκλινα/τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

Ε) Μεταφορά:  με 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 6/02/2019 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο 

Διεύθυνσης του 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου 

 

 

Παναγιωτακόπουλος Χαράλαμπος 

Μηχανολόγος 
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