
  

 

Αγρίνιο  16 Ιανουαρίου 2013  

(Ημερομηνία) 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2
ο
 ΓΕΛ Αγρινίου 

Πληροφορίες: Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου 

Τηλέφωνο:  2641023467 

FAX:     2641023467 

e-mail:  mail@2lyk-agrin.ait.sch.gr 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Κων/πολη 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  Aγρίνιο-Κων/πολη-Προγκηπόνησα-Κομοτηνή-Αγρίνιο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  26 / 3 / 2013       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  6:00 πμ ___________________________________________________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 31 / 3 / 2013         ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10:00 μμ ____________________________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 61       ΤΑΞΗ : Τρίτη (Β΄)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  Πέντε (05) _________________________________________________________________________________________  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

   Τρίτη 26/3/2013 ώρα 6:00 πμ Αναχώρηση από Αγρίνιο (χώρος σχολείου) –Μέσω Εγνατίας οδού – Άφιξη 

στη Κων/πολη (δείπνο-διανυκτέρευση) ________________________________________________________  

   Τετάρτη 27/3/2013 Περιήγηση και ξενάγηση στη Κων/πολη (Αγία Σοφία, Ιππόδρομο, Μπλε Τζαμί, Τοπ-

Καπί). (διανυκτέρευση) _____________________________________________________________________  

   Πέμπτη 28/3/2013 Περιήγηση και ξενάγηση στη Κων/πολη (Οικουμενικό Πατριαρχείο, παναγία 

Βλαχερνών, Μονή Χώρας, Μπαλουκλί, Ντολμά Μπαχτσέ) (δείπνο-διανυκτέρευση) _____________________  

   Παρασκευή 29/3/2013 Επίσκεψη στο Ζωγράφειο Λύκειο, και στη συνέχεια στα Πριγκηπόνησα. Επίσκεψη 

στη Χάλκη (Θεολογική Σχολή, Ι.Μ. Αγ. Τριάδας) και στη Πρίγκηπο. Επιστροφή στη Κων/πολη. 

(διανυκτέρευση) __________________________________________________________________________  

  Σάββατο 30/3/2013 Επίσκεψη στη Σκεπαστή Αγορά. Αναχώρηση το μεσημέρι από Κων/πολη, άφιξη στη 

Κομοτηνή. (δείπνο-διανυκτέρευση) ___________________________________________________________  

  Κυριακή 31/3/2013 Αναχώρηση από Κομοτηνή, επιστροφή στο Αγρίνιο με ενδιάμεση στάση στη 

Θεσσαλονίκη. 





Απαιτήσεις Προσφοράς 

1. Η µετακίνηση θα γίνει µε  δύο ασφαλή υπερυψωµένα λεωφορεία  ελεγµένα από 
Κ.Τ.Ε.Ο µε δύο οδηγούς ανά λεωφορείο ( να σηµειώσουµε εδώ ότι και τα δύο λεωφορεία 
να είναι 50 θέσεων το καθένα υπερυψωµένα και όχι το ένα από τα δύο να είναι 20 ή 30 
θέσεων)  ή εναλλακτικά ένα διώροφο µε δύο οδηγούς (αν οι θέσεις του λεωφορείου και ο 
τελικός αριθµός των µαθητών το επιτρέπει).  

2. Η διαµονή στην Πόλη να είναι σε ξενοδοχεία 4* αστέρων της πλατείας Tαξίµ (Taksim) 
ή της πολύ κοντινής στην πλατεία αυτή περιοχής ( µέχρι απόσταση 200m το πολύ). Η 
διαµονή των µαθητών θα είναι σε δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια και των καθηγητών 
µονόκλινα, 

3. Οι μαθητές να συνοδεύονται σε όλο το πρόγραμμα της εκδρομής από δύο συνοδούς – 

ξεναγούς, έναν για κάθε λεωφορείο. Οι συνοδοί αυτοί θα είναι στην διάθεσή μας όλη της ημέρα 

και όχι μόνο σε ξεναγήσεις. Το κόστος των συνοδών – ξεναγών να υπολογισθεί στην συνολική 

τιμή –προσφορά, 

4. Προγραμματισμό ώστε  στην Πόλη να έχουμε εκτός του πρωινού και τέσσερα γεύματα. 

5. Προγραμματισμό για επίσκεψη στα Πριγκηπόννησα  και το αντίστοιχο κόστος να υπολογιστεί 

στην συνολική τιμή, 

6. Προγραμματισμό για όλες τις επισκέψεις του προγράμματος, χωρίς τα εισιτήρια, να 

υπολογίζονται στην συνολική τιμή –προσφορά. 

7.  Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

8.   Προσθετη ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

9.   Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

10.Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ (να κατατεθούν 

πλήρη στοιχεία για τα λεωφορεία). 

 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο 

που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013, και ώρα  

10:30 πμ_ 

 

 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 

                                                                                                  Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου     
  

  

 


