
                        
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 
της Α΄ τάξης  στην Αθήνα (Βουλή)» 
  

Το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων έχοντας υπόψη την με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄2769) 
απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πραγματοποίηση 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ ΤΑΞΗΣ στην Αθήνα. Η εκδρομή θα 
πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 4-11-2016 μέχρι και την Κυριακή 6-11-2016 . Ο αριθμός των 
μαθητών είναι 47  με 3 συνοδούς καθηγητές. 
1) Διανυκτερεύσεις  :  Αθήνα (2).  
2) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 47 
3) Συνοδοί καθηγητές : 3 
4) Μεταφορικό Μέσο : Λεωφορείο. Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετακινήσεις με το Λεωφορείο 
εντός της Αθήνας σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος. 
5) Κατηγορία Καταλύματος : Κεντρικό Ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων με ημιδιατροφή 
σε μπουφέ, εκτός των περιοχών της Οδού Πειραιώς, Πλατείας Βάθη και Πλατείας 
Καραϊσκάκη, πλατείας Ομονοίας και Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης (να αναγράφεται η επωνυμία 
του ξενοδοχείου και η ακριβής θέση του).  
6) Λοιπές υπηρεσίες : δωμάτια δίκλινα  ή τρίκλινα και μετακινήσεις εντός της πόλεως με το 
Λεωφορείο. 
7) Ασφάλιση ευθύνης : μαθητών, συνοδών. 
8) Πρόσθετη  ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας. 
9) Πρόγραμμα εκδρομής : επισυνάπτεται.  
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο σχολείο μας μέχρι και Τετάρτη 12/10/2016 
και ώρα 10:00 π.μ.  Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής 
ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
                  Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι: 
1)   Αναχώρηση :  Παρασκευή 4-11-2016  ώρα 08.00 π.μ. 
2)   Επιστροφή   :  Κυριακή    6-11-2016  ώρα 10:00 μ.μ. 
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Διαδρομή:  

 1η ημέρα  : Αναχώρηση 8.00 π.μ αναχώρηση από το Σχολείο, με ενδιάμεση στάση για 
φαγητό.  Άφιξη στην Αθήνα,  
02.30 μ.μ  Ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο. 
05.30 μ.μ  Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση. 
7.30 – 09.00 μ.μ Δείπνο (Διανυκτέρευση). 
              2η  ημέρα : 08:00- 10:00 Πρωινό. 
10.30 π.μ Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη σε Βυζαντινούς Ναούς στο Μοναστηράκι και 
στην Πλάκα, Σύνταγμα. Επίσκεψη στα υπόγεια εκθέματα του μετρό (πλατεία Συντάγματος). Γεύμα.  
02.00 μ.μ – 05.00 μ.μ επίσκεψη Βουλή. 
05.30 μ.μ  Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. 
08.30μ.μ  Περιήγηση στην Αθήνα, έξοδος για Δείπνο. (Διανυκτέρευση) 
              3η ημέρα  : 08:00- 9:30 Πρωινό. 
10μ.μ Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Πειραιάς περιήγηση, επίσκεψη σε πολεμικό μουσείο 
«Αβέρωφ». Φαγητό . 
16.00 Αναχώρηση, με ενδιάμεση στάση, για τα Τρίκαλα. 
 
Για το κόστος της εκδρομής θα κοπούν αποδείξεις αναλογικά σε κάθε μαθητή. 
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε συνεννόηση με το πρακτορείο. 
Για όλα τα παραπάνω θα συνταχτεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων και του 
πρακτορείου που θα επιλεγεί, στο οποίο θα προβλέπονται και οι όροι για την τήρηση των 
συμφωνηθέντων. 
     Πληροφορίες:  κα Κεφάλα Βάϊα  
       
                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

Νικόλαος Κολοβός 
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