
  

 

           Αγρίνιο, 4 Φεβρουαρίου 2013 

        Αριθμ. Πρωτ. : ΦΕ13/ 72  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

5o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Πληροφορίες:   Ίσκου Αργυρούλα 

Τηλέφωνο & fax: 2641048020 &  2641048020 

e-mail:  mail@5lyk-agrin.ait.sch.gr 

  

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
(για διήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή) 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:   ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7.00 πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013        ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  22.00 μμ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 32                               ΤΑΞΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 03 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 
1η Μέρα 25/2  Αγρίνιο-Κέρκυρα 

΄07:00΄ π.μ.:  Αναχώρηση από την Πλατεία Μαβίλη (Παλαιό τρένο).  

11:30΄ π.μ.: Αναχώρηση από λιμάνι Ηγουμενίτσας με καράβι κλειστού τύπου. 

13:00 : Άφιξη στην Κέρκυρα.  Μετάβαση στο ΚΠΕ Κέρκυρας.    Μεσημεριανό στο ΚΠΕ  Κέρκυρας και μετά το 

πρόγραμμά μας θα ακολουθήσει τις δραστηριότητες του ΚΠΕ, στο οποίο θα συμμετάσχει όλη η Περιβαλ-

λοντική ομάδα του σχολείου με διανυκτέρευση στη Λευκίμη.  Ελεύθερη ώρα – βόλτα στην Κέρκυρα- 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

2η Μέρα 26/2/2013  -  Κέρκυρα  :08:00 π.μ. : Πρωινό στο ΚΠΕ.   Στη συνέχεια το πρόγραμμά μας θα 

ακολουθήσει τις δραστηριότητες του ΚΠΕ  στο οποίο θα συμμετάσχει όλη η Περιβαλλοντική ομάδα του 

σχολείου.  14:00: Μεσημεριανό στο ΚΠΕ  Κέρκυρας και μετά το πρόγραμμά μας θα ακολουθήσει τις 

δραστηριότητες του ΚΠΕ  στο οποίο θα συμμετάσχει όλη η Περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου. 

17:00 μ.μ.: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επιστροφή στο Αγρίνιο. 

Απαιτήσεις Προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ο οδηγός και ο συνοδηγός να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις εντολές του αρχηγού της επίσκεψης. 

2.Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

         3.Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

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

5,. Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α.  

Στην προσφορά να αναφερθεί το συνολικό κόστος της εκδρομής, αλλά και το κόστος ανά άτομο. 

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

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

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

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

8) Οι μετακινήσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στο ΚΠΕ θα γίνουν με το λεωφορείο. Οι 

μετακινήσεις θα είναι μικρές 15-20 χιλιόμετρα. 

9) Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν  σε ξενοδοχείο  που μας παρέχει το ΚΠΕ . Ο οδηγός του λεωφορείου θα 

φιλοξενηθεί και αυτός σε ξενοδοχείο του ΚΠΕ. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 5
ο
 ΓΕΛ Αγρινίου 

το  αργότερο    μέχρι  12 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 . 

     Για οποιαδήποτε  διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

 Η Διευθύντρια 

 ΙΣΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 


