
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
————— 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ρ/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΡ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 
 

ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο Γενικό Λφκειο Μεςολογγίου 

Πληροφορίες:  Σπυρίδων Ξουργιάσ 

Τηλέφωνο:  2631022298 

FAX: 2631024674 

e-mail: mail@1lyk-mesol.ait.sch.gr 

 
Μεςολόγγι 14-2-2013  

 

  

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 
 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΤΟΡΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΗΣΗΣ: 4-3-2013                                              ΩΑ ΑΝΑΧΩΗΣΗΣ: 7:30 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΡΙΣΤΟΦΗΣ: 8-3-2013                                                ΩΑ ΕΡΙΣΤΟΦΗΣ: 22:00 

ΑΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 58                                    ΤΑΞΗ: Γϋ 

ΑΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 

 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

1η ΜΕΡΑ  ΔΕΤΣΕΡΑ  04/03/2013 

Ώρα 7:30 Αναχϊρθςθ από Μεςολόγγι για Θεςςαλονίκη. Επίςκεψθ ςτθ Βεργίνα και άφιξθ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ ςτισ 17:00. Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και ξεκοφραςθ. Το βράδυ 

διαςκζδαςθ υπό τθν επίβλεψθ των κακθγθτϊν.  

Διανυκτζρευςθ ςτο Ξενοδοχείο. 

2η  ΜΕΡΑ ΣΡΙΣΗ 05/03/2013 

Ώρα 09:00 ΡΩΙΝΟ. Επίςκεψθ ςτο Βυηαντινό Μουςείο, ςτθν Εκκλθςία του Αγ. Δθμθτρίου, 

ςτθν οτόντα και ςτθν Αγία Σοφία και το Λευκό Ρφργο. Θα ακολουκιςει βόλτα ςτθν 

Άνω Ρόλθ και ςτα Κάςτρα τθσ. Το απόγευμα επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το βράδυ 

διαςκζδαςθ υπό τθν επίβλεψθ των κακθγθτϊν. 

Διανυκτζρευςθ ςτο Ξενοδοχείο. 



3η  ΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 06/03/2013 

Ώρα 09:00 ΡΩΙΝΟ. Αναχϊρθςθ για τθν Ζδεςςα με τουσ περίφθμουσ Καταρράκτεσ τα 

ποτάμια, τα νερά, το φυςικό περιβάλλον και τουσ παραδοςιακοφσ Μφλουσ. 

Φεφγοντασ από τθν Ζδεςςα κα επιςκεφκοφμε τθ θ Νάουςα. 

Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και βραδινι διαςκζδαςθ υπό τθν επίβλεψθ των κακθγθτϊν. 

Διανυκτζρευςθ ςτο Ξενοδοχείο. 

 4η  ΜΕΡΑ ΠΕΜΠΣΗ 7/03/2013 

Ώρα 09:00 ΡΩΙΝΟ. Αναχϊρθςθ για Θζρμθ. Επίςκεψθ ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και 

Μουςείο Τεχνολογιϊν ΝΟΗΣΗ. Ρεριιγθςθ ςτθν πόλθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και 

διαςκζδαςθ υπό τθν επίβλεψθ των κακθγθτϊν. 

Διανυκτζρευςθ ςτο Ξενοδοχείο. 

5η  ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 08/03/2013 

Ώρα 09:00 ΡΩΙΝΟ. Αναχϊρθςθ για Μεςολόγγι με ςτάςθ και ξενάγθςθ ςτθν Καςτοριά. 

Επιςτροφι ςτο χϊρο του ςχολείου περίπου ςτισ 22:00. 

Πλεσ οι μετακινιςεισ κα γίνονται με το λεωφορείο.   

Απαιτήςεισ Προςφοράσ 

Η προςφορά κα πρζπει οπωςδιποτε να περιζχει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Σαφισ αναφορά του μεταφορικοφ μζςου με αρικμό κζςεων και τυχόν πρόςκετεσ προδιαγραφζσ. 

2. Σαφισ αναφορά ςτθν προςφορά του ονόματοσ και τθσ κατθγορίασ του καταλφματοσ (κατά προτίμθςθ ξενοδοχείο 

4**** ι 3*** και ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πόλθσ) και του αρικμοφ μακθτϊν ανά δωμάτιο. 

3. Λοιπζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται (πρωϊνό, δείπνο κλπ) 

4. Υποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

5. Ρρόςκετθ αςφάλιςθ που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ των ςυμμετεχόντων ςτθν 

εκδρομι. 

6. Αναφορά τθσ τελικισ ςυνολικισ τιμισ τθσ μετακίνθςθσ αλλά και του κόςτουσ ανά μακθτι ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Φ.Ρ.Α. 

7. Το λεωφορείο κα πρζπει να πλθροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςθ ΚΤΕΟ. 

Κάκε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτθτα κα πρζπει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα 

λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Το επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο κα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με το ςχολείο, ςτο οποίο κα 

αναφζρεται ρθτά και θ αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο ςχολείο που κα 

πραγματοποιιςει τθ μετακίνθςθ το αργότερο μζχρι τθν Δευτέρα 18-2-2013, ώρα 13:00. 

Αποςφράγιςη προςφορών Σρίτη 19-2-2013, και ώρα 11:00 π.μ. 

 Ο Διευκυντισ  

 τθσ ςχολικισ μονάδασ 

 

                                                                                                                                    

                  Σπυρίδων Ξουργιάσ  

 


