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                                           ΑΙΓΙΟ,                    Αίγιο,  08/04/ 2019 

                                                                                    

                                                                                               Αρ. Πρωτ.:                                                                       
 

          

                        ΔΙΑ ΣΗ 

Δ/Η Β/ΘΜΙΑ ΕΚ/Η ΑΧΑΪΑ 

 

                  ΠΡΟ: 

 

 

 

  ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ       

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  

ΧΕΣ : ΑΠΟΦΑΗ ΤΠ.Π.Θ.Π.Α. Αρ.129287/Γ2/10-11 -2011 και ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011/ ΄Αρθρο 14 

 

Το 3
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ δηνξγαλώλεη εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ζε εκέξα ηνπ Μαΐνπ ( 6 - 10 θαη 15 - 17 Μαΐνπ) . Σηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 70 πεξίπνπ καζεηέο 

θαη 04 ζπλνδνί θαζεγεηέο.  

Ώξα αλαρώξεζεο από ην ζρνιείν : 8.00    ώξα επηζηξνθήο ζην ζρνιείν: 20.00 

 Καλούνηαι οι ηαξιδιωηικοί ππάκηοπερ πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάιινπλ απηνπξνζώπσο, ζην 

Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ μέσπι ηην Πέμπηη, 11 Αππιλίος και ώπα 12.00΄ έληππεο 

πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν κε ηελ έλδεημε "Πποζθοπά για εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην 

Καλαμάηα", όπνπ ζα αλαθέξνληαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο κεηαθίλεζεο ( έμνδα κεηαθίλεζεο θαη 

αζθάιηζε) θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ην ΦΠΑ.  

Παξαθαινύκε καδί κε ηελ πξνζθνξά λα καο θαηαζέζεηε: 

1.Φσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

2.Φσηνηππία Γειηίνπ θαηαιιειόηεηαο 

3.Γειηίν ειέγρνπ Κ.Τ.Δ.Ο. 

4.Υπεύζπλε δήισζε όηη ην Γξαθείν δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

ηζρύ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ   Δ/ΝΗ   Π. Ε  &  Δ. Ε.  ΔΤΣ.  ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ   Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  Ν. ΑΧΑΪΑ 

3ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΙΟΤ 

Κοφταλης & Προποντίδος – 25100 ΑΙΓΙΟ 

 Σηλ:. 26910 25900 

FAX: 26910 25101 
 e-mail: mail@3gym-aigiou.ach.sch.gr 

 
Πληροφορίες: Κ. Αργυριάδης 
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ΠΡΟ : ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

  ΔΙΑ ΣΗ  Δ/Η Β/ΘΜΙΑ  

        ΕΚ/Η ΑΧΑΪΑ                        



5. Φσηνηππία ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ηνπ νρήκαηνο κε ην νπνίν ζα γίλεη ε κεηαθίλεζε. 

(Τν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο πνπ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δηακνξθώζεη ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο, ιόγσ αλαγθαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ.) 

6.Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή θαη  αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ  

     θαζεγεηώλ, ε νπνία ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, όπσο  

     πξνβιέπεηαη  ζηελ 33120/ΓΓ4/28-2-2017 απόθαζεο ηνπ Υ.Π.Δ.Θ (ΦΔΚ Β΄ 681/06-03-2017). 

 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζα γίλεη έιεγρνο από ηελ Τξνραία. 

Η αξιολόγηζη ηων πποζθοπών θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Πέμπηη, 11 Αππιλίος και ώπα 

13.00΄  μεζημβπινή ζηο Γπαθείο ηος Διεςθςνηή, ζηο ζσολείο μαρ παποςζία όλων ηων 

ενδιαθεπομένων. Θα επηιερηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θακία πξνζθνξά δε ζα γίλεη δεθηή.  

Οη ηπρόλ ελζηάζεηο ζα κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 12 Απξηιίνπ 2019 θαη ώξα 

10:00 ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή. 

Μεηά ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ην ζρνιείν ζπληάζζεη ζύκβαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. 

Τν ζρνιείν έρεη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ (αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, απεξγίεο, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

  

Ο Δ/ντής 

 

Κωνσταντίνος   Αργυριάδης 

 


