
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΛ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 

Πληροφορίες:  ΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Τηλέφωνο: 2635022033 

FAX: 2635022033 

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

Ιστοσελίδα:  http://lyk-matar.ait.sch.gr  

 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 10/11/2017 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 213 

 

ΠΡΟΣ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας 

Κύπρου 20 

302 00 Μεσολόγγι 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ : 06/2/2017  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10/2/2017  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 20:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 25  ΤΑΞΗ  :  Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα, Τρίτη 6-2-2018 

Ώρα 08:00 Αναχώρηση από Ματαράγκα για Θεσσαλονίκη. 

Ώρα 10:00 Στάση στο πριν τα Γιάννενα για καφέ. 

Ώρα 10:20-13:00. Αναχώρηση για  Βεργίνα- Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.  

Ώρα 14:00. Αναχώρηση για Έδεσσα. Περιήγηση στην πόλη – φαγητό. 

Ώρα 18:00 Άφιξη στη Θεσσαλονίκη-Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Ώρα 21:00 Δείπνο-Διασκέδαση υπό την επίβλεψη των καθηγητών –Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

2η ημέρα, Τετάρτη 7-2-2018 

΄Ωρα 09:00 Πρωινό 

 Ώρα 10:00 Επίσκεψη αξιοθεάτων στη Θεσσαλονίκη : Αγ. Δημήτριος , Ροτόντα , Καμάρα, Άνω 

Πόλη (Φιλίππειον), Αγία Σοφία.   

΄Ωρα 14:00 Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ψώνια στην αγορά  

 Ώρα 19:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο - ξεκούραση. 

 Ώρα 21:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο και ομαδική διασκέδαση υπό την   

επίβλεψη των συνοδών καθηγητών.-Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα, Πέμπτη 8-2-2018 



 Ώρα 8:00 Πρωινό 

 Ώρα 9:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Σπήλαιο Πετραλώνων 

΄Ωρα 11.00 ΄Αφιξη στο Σπήλαιο Πετραλώνων -επίσκεψη στο σπήλαιο 

΄Ωρα 12.30-15.30 Επίσκεψη στο Λευκό Πύργο – καφές στο Πύργο του Ο.Τ.Ε. (στο χώρο της     

Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης) - Γεύμα – Ελεύθερος χρόνος. 

Ωρα 16.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο - ξεκούραση 

΄Ωρα 21:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο και ομαδική διασκέδαση υπό την επίβλεψη 

των συνοδών καθηγητών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

4η ημέρα, Παρασκευή 09-2-2018 

Ώρα 9:00    Πρωινό.  

Ώρα 10:00  Αναχώρηση για επίσκεψη στο Τεχνολογικό   Μουσείο στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.  

Ώρα 12:45  Επίσκεψη σε εμπορικό κέντρο της πόλης, Γεύμα – Ελεύθερος χρόνος.  

Ώρα 18:00   Επιστροφή στο ξενοδοχείο - ξεκούραση. 

Ώρα 21:00 Δείπνο και ομαδική διασκέδαση υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών.  - 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα, Σάββατο 10-2-2018 

 Ώρα 9:00    Πρωινό. 

 Ώρα 10:00    Αναχώρηση για Γιάννενα. 

 Ώρα 15:00    Στάση στα Γιάννενα , περιήγηση και γεύμα. 

 Ώρα 16:30. Αναχώρηση για Ματαράγκα με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. 

 Ώρα 20:00 Άφιξη στη Ματαράγκα. 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου (υπερυψωμένο  μεγάλο λεωφορείο) και τυχόν 

πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος και των υπηρεσιών του. 

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

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

5. Υποχρεωτική 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. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας και κατά τη βραδινή διασκέδαση. 

9. Ξενοδοχείο ύπνου με πρωινό εντός της πόλης. 

10. Σαφής αναφορά στην προσφορά: η πρόσθετη υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην 

εκδρομή, η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου  λεωφορείου  που θα πραγματοποιήσει  την 

εκδρομή και η έγκριση ΚΤΕΟ, η παροχή πρωινού γεύματος από το Ξενοδοχείο, η διανυκτερεύσεις, 

σαφής αναφορά του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών της εκδρομής καθώς και των δύο 

συνοδών καθηγητών. 

 



Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (ταυτόχρονα με τη 

προσφορά) 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 προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή. 

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

που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι  05/12/2017 (Τρίτη) και ώρα  10:00 π.μ. 

 

 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 

 

 ΖΕΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
   

 


