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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
Στοιχεία εκδρομής (συμμετέχοντες μαθητές – καθηγητές) - απαιτήσεις προσφοράς 

(παράγραφος 2) – ημερομηνία υποβολής προφορών 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για εξαήμερη εκδρομή 

στην Κων/πολη  

 

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :  Αγρίνιο-Κων/πολη-Αγρίνιο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 24/4/2013                    ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6:00π.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 29/4/2013                      ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10μ.μ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ:  45        ΤΑΞΗ: Γ’ Γυμνασίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  τέσσερις (4) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 Τετάρτη 24/4/2013 ώρα 6:00π.μ Αναχώρηση από Αγρίνιο(χώρος σχολείου). 

Ενδιάμεσες στάσεις στη διαδρομή (μέσω Εγνατίας οδού) για καφέ, φαγητό, 

τουαλέτα (όπως θα οριστεί στο πρόγραμμα). Άφιξη στην Κων/πολη.    

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Δείπνο – Διανυκτέρευση. 

 Πέμπτη 25/4/2013  Επίσκεψη στο  Ζάππειο ελληνικό σχολείο της Κων/πολης για 

να ανεβάσει η θεατρική ομάδα του σχολείου μας την παράσταση «Αντιγόνη». 

Περιήγηση και ξενάγηση στην Κων/πολη (Μπλε Τζαμί, Βασιλική Στέρνα, 

Ιππόδρομο). Δείπνο – Διανυκτέρευση. 

 Παρασκευή 26/4/2013  Περιήγηση και ξενάγηση στην Κων/πολη. (Αγία Σοφία, 

Σκεπαστή Αγορά, Αιγυπτιακή Αγορά).  Δείπνο – Διανυκτέρευση. 

 Σάββατο 27/4/2013  Περιήγηση και ξενάγηση στην Κων/πολη. (Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Χώρας, Μπαλουκλί, Ντολμά Μπαχτσέ). 

Δείπνο – Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 

 

 

Αγρίνιο      31-1-2013  

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
-------------- 

 Αρ. Πρωτ. 32 

mailto:mail@4gym-agrin.ait.sch.gr


 Κυριακή 28/4/2013  Περιήγηση και ξενάγηση στην Κων/πολη (Τοπ Καπί –

Κρουαζιέρα στο Βόσπορο).  Δείπνο – Διανυκτέρευση. 

 Δευτέρα 29/4/2013  Αναχώρηση για επιστροφή στο Αγρίνιο. Ενδιάμεσες στάσεις 

στη διαδρομή για καφέ, φαγητό, τουαλέτα (όπως θα οριστεί από το πρόγραμμα). 

Άφιξη στο Αγρίνιο 10:00μ.μ. 

                                          Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
1. Η μετακίνηση θα γίνει με ένα υπερυψωμένο λεωφορείο 50 θέσεων, 

κλιματιζόμενο, με μέσα ψυχαγωγίας και με δύο έμπειρους οδηγούς που θα 

βρίσκονται διαρκώς και αποκλειστικά στη διάθεση μας για την πραγματοποίηση 

του προγράμματος της εκδρομής ή τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν από τους 

επικεφαλής της εκδρομής. 

2. Η διαμονή στην Πόλη θα είναι αποκλειστικά σε ένα ξενοδοχείο 4* αστέρων  με 

πρωινό στην πλατεία Ταξίμ (Taksim) ή πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή (μέχρι 

200 μέτρα το πολύ). Η διαμονή  θα είναι σε δεκαπέντε δίκλινα, πέντε  

τρίκλινα δωμάτια  και τέσσερα μονόκλινα για τους καθηγητές. 

Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι στην πλατεία Ταξίμ γίνονται έργα 

(τα οποία μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί κατά το χρόνο 

επίσκεψής μας) παρακαλούμε να υποβάλλετε και δεύτερη 

εναλλακτική προσφορά για ξενοδοχείο των ίδιων προδιαγραφών  

στην Παλιά Πόλη ( Κοντά την Αγία Σοφία) 

3. Ημιδιατροφή.  Ένα πλήρες γεύμα την ημέρα στην Κων/πολη. 

4. Οι μαθητές θα συνοδεύονται σε όλο το πρόγραμμα της εκδρομής από ένα συνοδό 

– ξεναγό . Ο συνοδός – ξεναγός θα είναι στη διάθεση μας όλη την ημέρα και όχι 

μόνο για τις ξεναγήσεις. Το κόστος του συνοδού – ξεναγού να υπολογισθεί στη 

συνολική τιμή – προσφορά. 

5. Προγραμματισμό για όλες τις επισκέψεις του προγράμματος, να αναφέρεται το 

κόστος εισόδου χωρίς να υπολογίζεται στη συνολική τιμή. 

6. Ιατροφαρμακευτική –Ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών και συνοδών σε 

όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

8. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους 

ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

9. Το λεωφορείο θα πρέπει να  τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ            

(να κατατεθούν πλήρη στοιχεία για τα λεωφορεία).  

10. Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθούν οι επισκέψεις και 

μετακινήσεις εντός της πόλης. 

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 η τμηματική καταβολή του ποσού της εκδρομής (30% 



προκαταβολή με την υπογραφή, 40% μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση και 30% με την 

επιστροφή) καθώς και ασφάλεια  αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:00π.μ 

 

 

                                                                                                Για το 4
ο
 Γυμνάσιο Αγρινίου 

                                                                                                           Η Διευθύντρια 

 

 

                                                                                                        Βησσαρία Ζορμπά 


