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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Νεοχώρι- Κωνσταντινούπολη  –Κοµοτηνή-Νεοχώρι 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 26 / 3/ 2013         ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6:30 πµ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 31/ 3 / 2013            ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10:00 µµ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 20              ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Α,Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ∆ύο (02) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

1η Μέρα Τρίτη  26/3/2013 

Ώρα 6:30 πµ Αναχώρηση από Νεοχώρι (Χώρος σχολείου) – Κωνσταντινούπολη 

(Μέσω Εγνατίας Οδού) 

Ενδιάµεσες στάσεις για φαγητό, τουαλέτα. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση 

2η Μέρα Τετάρτη 27/3/2013. 

Περιήγηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης (Αγία Σοφία, 

Ιππόδροµος, Μπλε Τζαµί, Τοπ -Καπί,). ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση 

3η Μέρα Πέµπτη 28/3/2013 

Περιήγηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης (Οικουµενικό 

Πατρειαρχείο, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Χώρας, Μπαλουκλί, Ντολµά Μπαχτσέ). 

∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση 

4η Μέρα Παρασκευή 29/3/2013 

Επίσκεψη στο Ζωγράφειο Λύκειο και στη συνέχεια στα Πριγκηπονήσια. Επίσκεψη 

στη Χάλκη (Θεολογική Σχολή, Ι.Μ. Αγ. Τριάδας) και στη Πρίγκηπο. Επιστροφή στην 

Κωνσταντινούπολη (∆ιανυκτέρευση) 

5η Μέρα Σάββατο 30/3/2013 

Επίσκεψη στη Σκεπαστή Αγορά. Αναχώρηση το µεσηµέρι από Κων/πολη, άφιξη στην 

Κοµοτηνή. (∆είπνο-∆ιανυκτέρευση) 

6η Μέρα Κυριακή 31/3/2013 

Αναχώρηση από Κοµοτηνή .Επιστροφή στο Νεοχώρι µε ενδιάµεση στάση στην 

Θεσσαλονίκη. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α: ΓΕ.Λ Νεοχωρίου 

Πληροφορίες Κος ∆ηµήτριος Λιαπίκος  

Τηλέφωνο: : 2632091311 

FAX: 26320 93104 

e-mail: mail@lyk-neoch.ait.sch.gr 



 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η µετακίνηση θα γίνει µε ένα υπερυψωµένο λεωφορείο ελεγµένο από Κ.Τ.Ε.Ο. µε 

δύο  οδηγούς 

2. Ξενοδοχείο, τουλάχιστον τεσσάρων (04) αστέρων,  στην πλατεία Ταξίµ ή στην 

παλιά πόλη (κοντά στην Αγιά Σοφιά) Η διαµονή των µαθητών  και των καθηγητών θα 

είναι  σε δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια.  

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 (Πρόσθετη ασφάλιση των συµµετεχόντων στην εκδροµή). 

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

ανά µαθητή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

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

ΚΤΕΟ. 

8.Προγραµµατισµό για επίσκεψη στα Πριγκηπόννησα και το αντίστοιχο κόστος να 

υπολογιστεί στην συνολική τιµή. 

9. Προγραµµατισµό για όλες τις επισκέψεις του προγράµµατος, χωρίς τα εισιτήρια 

να υπολογίζονται στη συνολική τιµή-προσφορά 

10. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

11. Το επιλεγµένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε το 

σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η καταβολή του ποσού της εκδροµής  

12. 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 ∆ιευθυντή του ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ το αργότερο µέχρι την 

ΠΕΜΠΤΗ  21/2/2013 και ώρα 11:00 πµ. 

 

Ο ∆ιευθυντής 

 

 

 

ΛΙΑΠΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 


