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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1
ο
 ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Πληροφορίες:   Μπόθου Μαρία 

Τηλέφωνο:  2634022045 

FAX:   2634021239 

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

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ) 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κωνσταντινούπολη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 27 Μαρτίου 2013          ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7.00πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  31 Μαρτίου  2013         ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  8.00μμ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 49                ΤΑΞΗ: Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 05 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

27/03/2013:  Αναχώρηση από Ναύπακτο, άφιξη και διανυκτέρευση στη Κωνσταντινούπολη 

28/03/2013:  Επίσκεψη στην Αγία Σοφία, Μπλε Τζαµί, Τοπ Καπί, Υδραγωγείο Ιουστινιανού κλπ. 

29/03/2013:  Περιήγηση στην Πόλη, επίσκεψη στο Μπαλουκλί  και κρουαζιέρα στο Βόσπορο. 

30/03/2013:  Επίσκεψη στο Ανάκτορο Ντολµά Μπαχτσέ και στη συνέχεια στο Πατριαρχείο. 

Αργότερα επίσκεψη στη Σκεπαστή Αγορά. 

31/03/2013:  Αναχώρηση από Κων/πολη και άφιξη στη Ναύπακτο. 



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

1. Η µετακίνηση θα γίνει µε ένα υπερυψωµένο λεωφορείο 60 θέσεων, κλιµατιζόµενο, µε µέσα 

ψυχαγωγίας και µε δύο έµπειρους οδηγούς που θα βρίσκονται διαρκώς και αποκλειστικά στη 

διάθεση µας για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος της εκδροµής ή τυχόν αλλαγές που 

θα προκύψουν από τους επικεφαλής της εκδροµής.  

2. Η διαµονή στην Πόλη θα είναι αποκλειστικά σε ένα ξενοδοχείο 4* αστέρων µε πρωινό στην 

πλατεία Ταξίµ (Taksim) ή πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή (µέχρι 200 µέτρα το πολύ). Η 

διαµονή θα είναι σε δίκλινα, τρίκλινα δωµάτια για τους µαθητές και µονόκλινα για τους 
καθηγητές. Επειδή πληροφορηθήκαµε ότι στην πλατεία Ταξίµ γίνονται έργα (τα οποία 

µπορεί να µην έχουν ολοκληρωθεί κατά το χρόνο επίσκεψής µας) παρακαλούµε να 

υποβάλλετε και δεύτερη εναλλακτική προσφορά για ξενοδοχείο των ίδιων προδιαγραφών 

στην Παλιά Πόλη ( Κοντά την Αγία Σοφία).  

3. Οι µαθητές θα συνοδεύονται σε όλο το πρόγραµµα της εκδροµής από ένα συνοδό – ξεναγό . Ο 

συνοδός – ξεναγός θα είναι στη διάθεση µας όλη την ηµέρα και όχι µόνο για τις ξεναγήσεις. Το 

κόστος του συνοδού – ξεναγού να υπολογισθεί στη συνολική τιµή – προσφορά.  

4. Προγραµµατισµό για όλες τις επισκέψεις του προγράµµατος, να αναφέρεται το κόστος εισόδου 

χωρίς να υπολογίζεται στη συνολική τιµή.  

5. Ιατροφαρµακευτική –Ασφαλιστική κάλυψη των µαθητών και συνοδών σε όλη τη διάρκεια 

της εκδροµής.  

6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.  

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

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

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

κατατεθούν πλήρη στοιχεία για τα λεωφορεία).  

9. Το πρόγραµµα είναι ενδεικτικό και µπορεί να τροποποιηθούν οι επισκέψεις και µετακινήσεις 

εντός της πόλης.  

 

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 η τµηµατική καταβολή του ποσού της εκδροµής (30% προκαταβολή µε 

την υπογραφή, 40% µια εβδοµάδα πριν την αναχώρηση και 30% µε την επιστροφή) καθώς και 

ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο στο 

γραφείο της διευθύντριας του σχολείου το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 04 Μαρτίου 2013 και 

ώρα 18:00µ.µ 

 

 Η ∆ιευθύντρια 

 

 

 ΜΠΟΘΟΥ  ΜΑΡΙΑ 
 


