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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράςγια πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Αγρίνιο- Ουρανούπολη- Άγιο Όρος Οδικώς – Ακτοπλοϊκώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 25-4-2018 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 14:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 29-4-2018 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22:00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 17 ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ (Β΄)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Τρεις (3)

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4/2018 1η ημέρα

Αναχώρηση απ’ το σχολείο μας. Άφιξη στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής (με ενδιάμεσες στάσεις) και
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΠΕΜΠΤΗ 26/4/2018 2η ημέρα
Αφύπνιση νωρίς το πρωί και αναχώρηση Ακτοπλοϊκώς για Άγιον Όρος με προορισμό τoν αρσανά
της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου. Άφιξη τακτοποίηση στους ξενώνες, ξενάγηση, ενημέρωση και
συζήτηση με τους πατέρες της Μονής. Δείπνο και διανυκτέρευση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4/2018 3η ημέρα
Αφύπνιση και μετοχή στις ακολουθίες της Μονής. Τράπεζα (γεύμα) και αναχώρηση.
Μετάβαση στην Ιερά Μονή Γρηγορίου. Τακτοποίηση στους ξενώνες, ξενάγηση στην Μονή,
ενημέρωση και συζήτηση με τους πατέρες της Μονής. Δείπνο και διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4/2018 4η ημέρα
Νωρίς το πρωί αφύπνιση και μετοχή στις ακολουθίες της Μονής. Τράπεζα (γεύμα) και αναχώρηση
για την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους τις Καρυές. Μετάβαση στην Ιερά Μονή Ιβήρων. Τακτοποίηση
στους ξενώνες, ξενάγηση, ενημέρωση και συζήτηση με τους πατέρες της Μονής. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4/2018 5η ημέρα
Νωρίς το πρωί αφύπνιση και μετοχή στην Θεία Λειτουργία. Τράπεζα (γεύμα) και μετάβαση στον
λιμένα της Δάφνης,  επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Ουρανούπολη. Επιβίβαση στο
λεωφορείο μας και αναχώρηση για Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Επίσκεψη – προσκύνημα στον τάφο
του Οσίου Παϊσίου. Επιστροφή στην πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο χώρο του σχολείου.

Ολοκλήρωση εκδρομής.



Απαιτήσεις Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.

a. Λεωφορείο για μεταφορά δεκαεπτά (17) μαθητών και τριών (3) συνοδών.
b. Ξενοδοχείο ή κατάλυμα apartment με ή και χωρίς πρωινό στην Ουρανούπολη.
c. Μετακινήσεις με το λεωφορείο από Αγρίνιο – Ουρανούπολη Χαλκιδικής – Αγρίνιο, με τις

ενδιάμεσες στάσεις και επισκέψεις που έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με το
πρόγραμμα της εκδρομής.

2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του ξενοδοχείου ή καταλύματος.

3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (επίσκεψη χώρων κλπ)

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.

5. Προαιρετική 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.

`

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 και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μόνο σε σφραγισμένο φάκελο (όχι
ηλεκτρονικά) στο γραφείο του Διευθυντή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και
ώρα αυστηρά 12:30 μ.μ.


