
  

 

Αγρίνιο  12 Φεβρουαρίου 2013  

(Ημερομηνία) 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2
ο
 ΓΕΛ Αγρινίου 

Πληροφορίες: Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου 

Τηλέφωνο:  2641023467 

FAX:     2641023467 

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

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο-Πήλιο 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  Aγρίνιο-Βόλος-Πήλιο-Βόλος-Αγρίνιο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  7 / 3 / 2013       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7:00 πμ _______________________________________________________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 8 / 3 / 2013         ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10:00 μμ _______________________________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30       ΤΑΞΗ : Τρίτη (Β΄)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  Πέντε (03) _________________________________________________________________________________________  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

   Πέμπτη 7/3/2013 ώρα 7:00 πμ Αναχώρηση από Αγρίνιο (χώρος σχολείου) –Στάση στο Γαλαξίδι – Επίσκεψη 

στο θέατρο της αρχαίας Δημητριάδος, στο Διμηνιό (νεολιθική πόλη) - Άφιξη στο Βόλο (τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο)- Απόγευμα περιήγηση στη πόλη του Βόλου (διανυκτέρευση)_____________________________  

   Παρασκευή 8/3/2013 Αναχώρηση από Βόλο - επίσκεψη στο Σέσκλο – Ανάβαση σε χωριά του Πηλίου, 

Μακρυνίτσα, Πορταριά, Χάνια (φαγητό) – επιστροφή στο Αγρίνιο με ενδιάμεση στάση στην Ιτέα.   

  Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τη μετακίνηση με λεωφορείο 50 θέσεων, ασφαλή 

υπερυψωμένο ελεγμένο από ΚΤΕΟ (στοιχεία λεωφορείου και οδηγού) 

2. Ξενοδοχείο στη πόλη του Βόλου 3* ή 4*, στο οποίο οι μαθητές θα διαμείνουν σε δίκλινα ή 

τρίκλινα δωμάτια και οι καθηγητές-συνοδοί σε μονόκλινα (όνομα ξενοδοχείου και προσφορές). 

3.  Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή. 

4.   Πρόσθετη ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 



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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

        Οι προσφορές οφείλουν να είναι σαφείς, συγκεκριμμένες, αναλυτικές και να καλύπτουν με              

ακρίβεια τους όρους της προκήρυξης 

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 Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα  

11:00 πμ_ 

 

 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 

                                                                                                     Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου     
  

  

 


