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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                        ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ,  27/3/2019  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ. :   
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 
       ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ          : Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ - ΑΡΑΞΟΥ  
       Τ.Κ. -ΠΟΛΗ        : 25200.  
      ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 2693051166 ΦΑΞ:2693051867 

     E-mail: mail@gym-lakkop.ach.sch.gr 

 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ  ΣΤO ΚΑΤΑΚΟΛΟ 
ΗΛΕΙΑΣ 

 

Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ  διοργανώνει: 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤO ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ 

στις  12-4-2019, ημέρα Παρασκευή 
 
Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 48 μαθητές και 5 καθηγητές. 
Αναχώρηση: 08:15΄ π.μ. από τον χώρο του σχολείου 
Επιστροφή: 02:30΄ μ.μ. στον χώρο του σχολείου  
 
Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, 
άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας, ειδικό σήμα 
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ κλπ) και να δηλώνεται αυτό με υπεύθυνη 
δήλωση. 
 
Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδιωτικό) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλεια αστικής 
ευθύνης, για μαθητές και καθηγητές.  
 
Το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

• Κλιματισμό 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την 

περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές σφραγισμένες στο 

Γραφείο του σχολείου  μέχρι και τις 1-4-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές. Πέραν της ημερομηνίας και 

της ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 
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Το Σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά 
και ασφάλειας. 
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης 
του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας (μη έγκρισης, απεργιών, 
κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 
Η μετακίνηση και οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
θα συνταχθεί από το Σχολείο. 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

 


