
                                                                                                             Αγρίνιο, 17-1-2013                

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αρ. Πρωτ. : 39 

                         
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ  

               ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

           ∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

                  2ο ΕΠΑ. Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

∆ιεύθυνση:  Εθνικού Σταδίου  3   

Τ.Κ. :            30100  ΑΓΡΙΝΙΟ 

Τηλ.-fax.: 2641 0 31072 (Γραµµατεία) 

Τηλ.-fax.: 2641 0 49642 (∆ιευθυντής) 

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

 

 

                                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
     εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
                            για µονοήµερη εκπαιδευτική εκδροµή 

 
                           Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ∆ελφοί-Αράχωβα - Παρνασσό 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 25/2/2013   ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:15 π.µ. 
ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 9.30 µ.µ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 80        ΤΑΞΗ Γ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 6. 

 
 
                Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 
Αναχώρηση από Αγρίνιο στις 8.15 π.µ. Γύρω στις 9.15 π.µ  ολιγόλεπτη στάση στη 
Ναύπακτο .Άφιξη στην ∆ελφούς γύρω στις 12:30 .Περιήγηση στον Αρχαιολογικό χώρο . 
Αναχώρηση γύρω στις 1:30 µ.µ. για το χιονοδροµικό στον Παρνασσό .Παραµονή εκεί 
περίπου (2) δύο ώρες. 
Επιστροφή στην Αράχωβα και ελεύθερη ώρα. Αναχώρηση στις 6:00 µ. µ. και άφιξη στην 
Αγρινίο  στις 21:30 µ.µ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΠΡΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Κύπρου 20 

30200  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Απαιτήσεις Προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Σαφής αναφορά του µεταφορικού µέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 
2. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων 
κλπ) 
3. Προαιρετική ασφάλιση των συµµετεχόντων στην εκδροµή. 
4. Αναφορά της τελικής συνολικής τιµής της µετακίνησης αλλά και του κόστους ανά µαθητή 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
5. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 
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 05/02/2013, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. 
 
∆ιεύθυνση : 2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου 

Εθνικού Σταδίου 3 
Αγρίνιο  30010 
                                               Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας 
 
 

                                         Φλωρόπουλος Αθανάσιος 
                                                                                                                  ______________________________________________________________________ 

                                                                             (Ονοµατεπώνυµο, υπογραφή & σφραγίδα) 
 

 

 


