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                                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. : 311 

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: 4 ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ______  

Πληροφορίες: Κων/νος Γιαννακάς ___________  

Τηλέφωνο: 2641059860 ___________________  

FAX: 2641056777 _________________________  

e-mail: 4lykagri@sch.gr ____________________  

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ _______________________________________________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 04/05/2018 _________________  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 ______________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  05/05/2018__________________  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  21:00_______________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 33 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 ____________________________________________ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΊΣΚΕΨΗΣ 

 

1η ημέρα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 04/05/2018  (Αγρίνιο-Πειραιάς) 

Ώρα 07:00 Αναχώρηση από Αγρίνιο για Πειραιά 

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ – παρουσίαση της θεατρικής παράστασης 

<<ΑΓΓΕΛΑ>>  του Γιώργου Σεβαστίκογλου στο θέατρο του Πειραϊκού Συνδέσμου. 

2η ηµέρα, ΣΑΒΒΑΤΟ 05/05/2018 

Επίσκεψη  στα αξιοθέατα της πόλης του Πειραιά – Επιστροφή στο Αγρίνιο. 

 

Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψή της, παρακαλούμε να προσκομίσετε στο γραφείο του 

κ. Διευθυντή κλειστή προσφορά, μέχρι την  Δευτέρα 23/4/2018 και ώρα 11 : 00 , που θα 

συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή τουριστικού γραφείου. 

Στην εκδρομή θα λάβουν μέρος 30 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές. 



Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιμή της εκδρομής (δηλ. η μετακίνηση, το 

ξενοδοχείο με πρωινό και αστική ασφάλεια), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή (στην τιμή να 

συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ). 

Για την πραγματοποίηση της εκδρομής χρειάζεται ένα (1) πούλμαν, ενώ θα πρέπει να πληρούνται 

και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1.Το πούλμαν να είναι καινούργιο,  ασφαλές και εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας και με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (Κ.Τ.Ε.Ο κ.λ.π). 

2.Ο οδηγός να είναι έμπειρος και συνεργάσιμος. 

3.Με την προσφορά σας να κατατεθεί απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

4.Στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Σχολείου και του ταξιδιωτικού 

γραφείου που θα αναλάβει την εκδρομή, θα συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως μεταξύ των 

άλλων και ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  

5.Το ξενοδοχείο να είναι κατά προτίμηση 3 αστέρων και άνω με πρωϊνό και να βρίσκεται εντός 

της πόλης του Πειραιά. Τα δωμάτια των μαθητών να είναι τρίκλινα (κατ’ εξοχήν ) και δίκλινα. Για 

τους καθηγητές 3 μονόκλινα.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας. 

                    

   Σημείωση: Η ανάθεση της εκδρομής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας : 

4lykagri.mysch.gr/new 

                                    

                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

  

 


