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           ΠΡΟΣ :   ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο  Εξωτερικό 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: CERN - ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8-1-2018 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08.00 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 14-1-2018  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 6.00 μ.μ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:43 ΤΑΞΗ: Α-Β-Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 5 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ (8-1-2018): 

08.00 μ.μ. :   Συγκέντρωση  στο  σχολείο και αναχώρηση για Ηγουμενίτσα 

12.00 μ.μ.: Αναχώρηση πλοίου για Ανκόνα. Διανυκτέρευση και δείπνο στο πλοίο. 

ΤΡΙΤΗ (9-1-2018): 

4.30 μ.μ.: Άφιξη Ανκόνα. Κατεύθυνση προς Μιλάνο. 

10.00 μ.μ. : Άφιξη στο Μιλάνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Βραδινή περιήγηση στην πόλη  με τη  συνοδεία 

καθηγητών. 

ΤΕΤΑΡΤΗ (10-1-2018): 

7.30 π.μ. : Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στην πόλη. 

3.00 μ.μ.: Αναχώρηση από Μιλάνο, επίσκεψη στη λίμνη Κόμο, κατεύθυνση προς Γενεύη. 

9.00 μ.μ.: Άφιξη στη Γενεύη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Βραδινή περιήγηση στην πόλη  με τη  συνοδεία 

καθηγητών. 

ΠΕΜΠΤΗ (11-1-2018): 

7.00 π.μ.: Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

9.00 π.μ. : Επίσκεψη στο CERN. 

1.00 μ.μ.: Ξενάγηση Γενεύη- Λωζάννη. 

9.00 μ.μ.: Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή περιήγηση στην πόλη  με τη συνοδεία καθηγητών. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (12-1-2018): 

7.00 π.μ.: Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

8.00 π.μ. : Μικρή ξενάγηση στη Γενεύη. 

11.00 π.μ.: Αναχώρηση για Μπολόνια με στάση   στο Σαμονί. Βραδινή περιήγηση στην πόλη  με τη συνοδεία 

καθηγητών. 

 



8.00 μ.μ.: Άφιξη στην Μπολόνια.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.  Βραδινή περιήγηση στην πόλη  με τη  

συνοδεία καθηγητών. 

ΣΑΒΒΑΤΟ (13-1-2018): 

7.00 π.μ.: Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

8.00 π.μ. : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο, ξενάγηση στην πόλη. 

11.30 μ.μ.: Αναχώρηση για Ανκόνα. 

3.30 μ.μ. : Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση και δείπνο στο πλοίο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ (14-1-2018): 

9.00 π.μ.: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. 

9.30 π.μ.: Αναχώρηση για Αγρίνιο με ενδιάμεση στάση στα Γιάννενα. 

6.00 μ.μ.: Άφιξη στο Αγρίνιο. 

                                                            Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1.  Μεταφορά των συμμετεχόντων με λεωφορείο, του οποίου θα δίνονται με σαφή αναφορά: ο τύπος, η 

άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός των θέσεων των επιβατών, το ονοματεπώνυμο του  οδηγού, το δίπλωμα 

οδηγού, το έτος 1
ης

 κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

Προαπαιτούμενο ο συνοδός γραφείου - ξεναγός.   Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο και για τυχόν 

βραδινές εξόδους των μαθητών.  

2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για μετακίνηση των συμμετεχόντων από το λιμάνι της  Ηγουμενίτσας για Ανκόνα 

και από την  Ανκόνα προς Ηγουμενίτσα με εσωτερικές καμπίνες τετράκλινες (ΑΒ4). 

3. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3 ή 4 αστέρων(*) και  κατά προτίμηση  στο κέντρο της πόλης, τόσο στην Ιταλία 

όσο και στην Ελβετία. Δίκλινα - τρίκλινα – τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα ή  

δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

4. Πρωινό και ημιδιατροφή, είτε στο ξενοδοχείο είτε σε χώρους εστίασης εκτός ξενοδοχείου.  

5. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, κλπ.) 

6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

7. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

8. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 

9. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της προσφοράς (διαμονής- μετακίνησης) αλλά και ο επιμερισμός 

της ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες 

ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ήτοι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 

ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά το νόμο  προϋποθέσεις για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.   

Το  ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω 

προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη απαίτηση: κατακράτηση μέρους των 

συμφωνημένων χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π. 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών:  Οι  προσφορές  θα υποβληθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 2
ου

 

ΓΕΛ Αγρινίου, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την  Τρίτη, 31-10-2017  και ώρα 10.00 π.μ. 

 

 Ο Διευθυντής  

 

 

 Γεώργιος Τσιπάς 
 Β______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 


