
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

                         5ο ΓΕΝΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Δ/νση : Εθνικού Σταδίου, 301 00 , Αγρίνιο 

Τηλέφωνο/FAX:  2641048020 & 2641046106 

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

                                                Αγρίνιο,  13/02/2023  

  

 

       ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Α & Β τάξη στην ΚΡΗΤΗ 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

 

 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  ΑΓΡΙΝΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΑΝΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:    15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023                   ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 15:30΄μ.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:      19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023                   ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  12.00΄μ.μ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  40        ΤΑΞΗ : Α΄ &  Β΄  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ημέρα (Τετάρτη 15-03-2023)                                                           2η ημέρα (Πέμπτη 16-03-2023) 

Αναχώρηση από το Αγρίνιο                                                                   Άφιξη στο Ηράκλειο  

Άφιξη στον Πειραιά                                                                                Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού 

Αναχώρηση για Ηράκλειο                                                                      Μετάβαση στα Χανιά –Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

                                                                                                                Βόλτα στην παλιά πόλη και το παλιό ενετικό λιμάνι 

                                                                                                                Φαγητό – νυχτερινή έξοδος με την επίβλεψη των 

                  καθηγητών 

                                                                                                                Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 

 

3η ημέρα (Παρασκευή 17-03-2023)                                                      4η ημέρα (Σάββατο 18-03-2023) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο                                                                            Πρωινό στο ξενοδοχείο  

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας                                    Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο, περιήγηση στη συνοικία    

Μεσημεριανό φαγητό στα Χανιά                                                             Τοπχανά, στη Χαλέπα και στην παλαιά Δημοτική αγορά 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο                                                                       Μεσημεριανό φαγητό στα Χανιά 

Επίσκεψη στο Ακρωτήρι                                                                          Μετάβαση στο λιμάνι 

Βόλτα στα Χανιά                                                                                      Αναχώρηση για  τον Πειραιά 

Φαγητό–νυχτερινή έξοδος με την επίβλεψη των καθηγητών 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 

5η ημέρα (Κυριακή 19-03-2023) 

Άφιξη στον Πειραιά 

Αναχώρηση για Αγρίνιο 

Άφιξη στο Αγρίνιο 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και ότι το λεωφορείο θα είναι στη διάθεσή μας καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής για την  Επίσκεψη χώρων  και κατά τη βραδινή διασκέδαση και γενικότερα για 
όλες τις μετακινήσεις. 

2. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα 
έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αριθμ. 
33120/ΓΔ4/28-2-2017 ( ΦΕΚ 681 /Τ.Β΄/6-3-2017) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Αναφορά στην προσφορά της κατηγορίας του καταλύματος(ξενοδοχείο 4* ή 5*), με πρωινό γεύμα και 
ημιδιατροφή (σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο) με ονόματα  και στοιχεία επικοινωνίας των καταλυμάτων. Μέσα 
στη προσφορά θα είναι τα ακτοπλοϊκά (10 τετράκλινες καμπίνες & 1 τρίκλινη). 

4. Αναφορά του κόστους ανά μαθητή  και του συνολικού κόστους , συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και με δέσμευση ότι θα χορηγηθεί σε κάθε μαθητή απόδειξη λιανικής συναλλαγής ίση με 
το αντίτιμο του κόστους ανά μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 3 του υπ’ αρ. Δ15Β 1042518 ΕΞ 2014 
εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις των άρθρων  6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ. 
(νόμος 4093/2012 ).  

5. Το λεωφορείο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αντιολισθητικές αλυσίδες. 
6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει, μαζί με την προσφορά, 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 και η ασφάλεια διοργανωτή και ότι τα 
χρήματα θα δοθούν κατά ένα μέρος τους ως προκαταβολή, ύστερα από σχετική συμφωνία, και τα υπόλοιπα 
την επομένη της επιστροφής της εκδρομής. 
     Σε περίπτωση αθέτησης  των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (κατακράτηση μέρους των συμφωνημένων 
χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π.). 
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές  ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου  το 
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16/02/2023 και ώρα –αυστηρά- 12:00΄μμ.  
  
 

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

 
Δρ.  Φώτης Λαζαρίνης 

 


