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Θέκα :  Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για Δκπαιδεςηική Δπίζκετη  

             εγκεκπιμένος πεπιβαλλονηικού ππογπάμμαηορ ηηρ Β΄ηάξηρ ηος ΓΔΛ Απσανών  

             ζηα Σπίκαλα.  

 
 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αξραλώλ ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ.  

129287/Γ2 2-12-2011 Τ.Α.  θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο, δεηά ηελ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα ηε δηνξγάλσζε ηξηήκεξεο Δθπαηδεπηηθήο 

Δπίζθεςεο ηεο Β’ ηάμεο ζην ΚΠΔ Σξηθθαίσλ (Σξίθαια) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από  

5 έσο 9/3/2016. ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 38 πεξίπνπ καζεηέο θαη  3 ζπλνδνί 

θαζεγεηέο. 

            Η πποσφοπά θα ππέπει να πεπιέχει και να εξασφαλίζει: 

 

 Σελ κεηάβαζε κε ιεσθνξείν από ηηο Αξράλεο ζην ιηκάλη Ηξαθιείνπ θαη αληίζηξνθα. 

 Σελ κεηάβαζε κε θαξάβη από Ηξάθιεην ζηνλ Πεηξαηά θαη αληίζηξνθα, ζε ηεηξάθιηλεο 

θακπίλεο γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλεο ή δίθιηλεο θακπίλεο γηα ηνπο θαζεγεηέο  

 Σελ κεηαβίβαζε κε ηξέλν ζηα Σξίθαια. 

 Γύν δηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό ζηα Σξίθαια (ή θαη Λάξηζα αλ ζπκθέξεη πεξηζζόηεξν) , ζε 

θαηάιπκα 3 ή  πεξηζζόηεξσλ αζηέξσλ, θαηά πξνηίκεζε θνληά ζην θέληξν ηεο πόιεο. 

  Γίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο (ρσξίο ηελ πξνζζήθε ξάληδνπ) θαη κνλόθιηλα 

γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.  

 Σνπξηζηηθά ιεσθνξεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηα νπνία ζα είλαη ζπλερώο ζηε δηάζεζε ησλ 

καζεηώλ. Σα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηε θείκελε 

λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (λα είλαη ειεγκέλα από ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο 

νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, θιηκαηηζκό) θαζώο θαη όηη άιιν είλαη 



απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ. 

  πλνδό ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ ζε όιε ηελ εθδξνκή. 

 

Δνδεικηικά ηο ππόγπαμμα ηηρ επίζκετηρ θα είναι υρ εξήρ: 

άββαηο  5/3/16 

19:00 Αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν από ηηο Αξράλεο γηα ην ιηκάλη ηνπ Ηξαθιείνπ 

20:00 Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο, δείπλν. 

Κςπιακή 6/3/16 

06:30 Άθημε ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, επηβίβαζε ζε ιεσθνξείν πξνο ην ηαζκό Λαξίζεο. 

08:00 Δπηβίβαζε ζηελ ακαμνζηνηρία 884 θαη αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηα Σξίθαια. 

13:00 Άθημε ζηα Σξίθαια. Δπηβίβαζε ζε ιεσθνξείν  κε πξννξηζκό ην μελνδνρείν,  

            ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γεύκα ζηα Σξίθαια. 

14:00 Αλαρώξεζε κε ην ιεσθνξείν, πξνο Πύιε-Διάηε-Πεξηνύιη 

19:00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

20:00 Γείπλν ζηα Σξίθαια 

Γεςηέπα 7/3/16 

8:00 Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε κε ην ιεσθνξείν γηα ην ΚΠΔ Σξηθθαίσλ 

9:00 Παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΚΠΔ 

14:00 Λήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γεύκα ζηα Σξίθαια. 

15:00 Ξελάγεζε ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ 

19:00 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

20:00 Γείπλν ζηα Σξίθαια 

Σπίηη 8/3/16 

8:00 Πξσηλό ζην μελνδνρείν 

9:00 Αλαρώξεζε κε ην ιεσθνξείν γηα ηελ Καιακπάθα, μελάγεζε ζηνπο βξάρνπο ζηα  

κνλαζηήξηα ησλ Μεηεώξσλ 

13:00 Αλαρώξεζε γηα ηα Σξίθαια, γεύκα 

14:00 Αλαρώξεζε κε ην ιεσθνξείν από ηα Σξίθαια κε πξννξηζκό ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

8:00 Άθημε ζηνλ Πεηξαηά, επηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο, δείπλν. 

Σεηάπηη 9/3/16 

06:30 Άθημε ζην ιηκάλη ηνπ Ηξαθιείνπ, επηβίβαζε ζε ιεσθνξείν πξνο ηηο Αξράλεο. 

 

 

 

 



 

 

Τποσπεώζειρ Σοςπιζηικού Ππακηοπείος:  

 

 Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη 

πξόζζεηε  πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή 

ζπλνδνύ θαζεγεηή.  

 Σελ απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ 

ζπκβνιαίνπ από ηε κεξηά ηνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή κε πνζό πνπ ζα θαζνξίζεη ην ζρνιείν).  

 Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο 

πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (εθινγέο θ.ι.π.)  

 

 Δπηζηξνθή ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή καζεηή, ζε πεξίπησζε πνπ –γηα ιόγνπο 

αλσηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο- καηαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ.  

 

 Σελ απνζηνιή ακέζσο κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο 1
εο

 δόζεο βεβαηώζεσλ θξάηεζεο- ηόζν από 

ηελ αθηνπιντθή εηαηξία όζν θαη από ην μελνδνρείν ζην νπνίν ζα θαηαιύζεη ην ζρνιείν. 

 

 Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) ηεο εθδξνκήο αλά 

καζεηή. 

 

  
Με ηην πποζθοπά θα καηαηεθεί από ηο ηαξιδιυηικό γπαθείο απαπαιηήηυρ και ςπεύθςνη δήλυζη όηι διαθέηει 

ηο ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο ππέπει να βπίζκεηαι ζε ιζσύ. Δπί πλέον ζηον θάκελο ηηρ πποζθοπάρ 

ππέπει να ςπάπσει απαπαιηήηυρ CD με ηην πποζθοπά ζε ηλεκηπονική μοπθή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη 

η ανάπηηζη ηηρ ζηο διαδίκηςο. Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να καηαηεθούν ζε κλειζηούρ θακέλοςρ μέσπι ηην 

Σεηάπηη  10 Φεβποςαπίος 2016 και ώπα 11:00 ζηο γπαθείο ηος Γ/νηή ηος ΓΔΛ Απσανών. Οι πποζθοπέρ θα 

ανοισηούν ηην ίδια μέπα. 

 

 

 

 

 

 
 Ο Διευθυντής 

 

 

 

Σηφάκης Ευάγγελος 

Αγγλικής Φιλολογίας 


