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Αρ. Πρ. 100 / 1 /2 2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  3
ο
 Γυμνάσιο 

Ναυπάκτου Πληροφορίες: Πέτρος Πιτσιάκκας 

Τηλέφωνο: 2631029123 

FAX: 2634038053 

e-mail: mail@3gym-nafpakt.ait.sch.gr 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 11 / 4 / 2013                                         ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6:00 πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 14 / 4 / 2013                                          ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10:00 μμ _______________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  42                                      ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Α,Β,Γ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Πέντε (05) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1
η
 Μέρα Πέμπτη 11/4/2013  

Ώρα 6:00 πμ Αναχώρηση από Ναύπακτο (Χώρος σχολείου) – Κωνσταντινούπολη (Μέσω Εγνατίας Οδού) 

Ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό, τουαλέτα. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση 

2
η
 Μέρα Παρασκευή 12/4/2013. 

Περιήγηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης (Αγία Σοφία, Ιππόδρομος, Μπλε Τζαμί, Τοπ 

Καπί, Παναγία Βλαχέρνα, Πατριαρχείο). Δείπνο. Διανυκτέρευση 

3
η
 ΜέραΣάββατο 13/4/2013  

Περιήγηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης (Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ, Σκεπαστή Αγορά, 

Βασιλική Στέρνα. Κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Δείπνο. Διανυκτέρευση 



4
η
 Μέρα Κυριακή 14/4/2013 

 Αναχώρηση από Κωνσταντινούπολη - Ναύπακτο μέσω Εγνατίας οδού. Ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό, 

τουαλέτα.  Άφιξη στη Ναύπακτο  

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου (λεωφορείο 50 θέσεων) και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Ξενοδοχείο, τουλάχιστον τεσσάρων (04) αστέρων, με πρωινό στην πλατεία Ταξίμ (Απαιτούνται δίκλινα 

δωμάτια για τους μαθητές και  μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές για τρεις (03) 

διανυκτερεύσεις). 

3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

4. Ελληνόφωνες ξεναγήσεις σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο συνοδός θα 

είναι στην διάθεσή μας όλη την ημέρα και όχι μόνο στις ξεναγήσεις. Το κόστος τoυ ξεναγού να 

υπολογισθεί στην συνολική τιμή –προσφορά, 

5. Ιατροφαρμακευτική-Ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών και συνοδών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

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

συμπεριλαμβανομένου του κόστους για τον ξεναγό καθώς και του Φ.Π.Α.  

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

8. Δύο οδηγοί, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, οι οποίοι να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις 

εντολές του αρχηγού της επίσκεψης. 

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

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

10. 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% άμα τη επιστροφή) 

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

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του 

Διευθυντή του 3
ου

 Γυμνασίου το αργότερο μέχρι την Παρασκεύή 15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13:00.  

 

Ο Διευθυντής 

  

 

Πέτρος Πιτσιάκκας 

 

 
 Π_ 

 


