
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
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Τηλέφωνο/FAX:  2641049642 
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 Αγρίνιο,  23 Οκτωβρίου 2019 

  

 

                                             ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   
 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια υλοποίησης αναλυτικού προγράμματος 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:   13 Δεκεμβρίου 2019            ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30΄π.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:     16 Δεκεμβρίου 2019           ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21:00΄μ.μ.  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:    50                     ΤΑΞΗ : Γ΄  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1
η
 Μέρα (Παρασκευή 13-12-2019): 7:30 π.μ   Αναχώρηση από το Αγρίνιο για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις 12.00 

-13:30π.μ. Άφιξη στη Βεργίνα-ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο-Φαγητό. Ελεύθερος χρόνος στη Βέροια 17.00μ.μ Άφιξη 

στη Θεσσαλονίκη-Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 19.00 μ.μ.  Περιήγηση στην πόλη της Θεσσ/νίκης. 21:00μ.μ. Δείπνο-

ομαδική διασκέδαση υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

2
η
Μέρα (Σάββατο 14-12-2019):  8.00 π.μ Πρωινό. 10.00π.μ Επίσκεψη και ξενάγηση στον Αγ. Δημήτριο, Ροτόντα  και στα 

Κάστρα. Περιήγηση στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερος χρόνος 18:00 μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο-

ξεκούραση. 21.00 μ.μ.  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο και ομαδική διασκέδαση υπό την επίβλεψη των 

συνοδών καθηγητών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

3
η
 Μέρα (Κυριακή 15-12-2019): 8.00 π.μ. Πρωινό. 10.00 π.μ Επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 

Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Λευκό Πύργο. Ελεύθερος χρόνος. 17.00 μ.μ.  Επίσκεψη στο 

Cosmos 19:00 μ.μ Επιστροφή στο ξενοδοχείο-Ξεκούραση 21.00 μ.μ.  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο και 

ομαδική διασκέδαση υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . 

4
η
 Μέρα (Δευτέρα 16-12-2019): 9.00 π.μ Πρωινό.  10:30 π.μ..  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Αγρίνιο με 

ενδιάμεση στάση στο Μέτσοβο και στα Ιωάννινα. 21.00 μ.μ.  Άφιξη στο Αγρίνιο.  

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς  
 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετων προδιαγραφών, το οποίο  θα είναι στη διάθεσή μας και κατά τη 

βραδινή διασκέδαση. 

2. Επίσκεψη χώρων  

3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο 14 της με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011:ΦΕΚ 2769/2-12-2011/Τ.Β΄) Υπουργικής 

Απόφασης  του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.  

4. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος, μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με πρωινό γεύμα και με  ονόματα  

ξενοδοχείων -από Β΄ κατηγορίας και πάνω-. 

5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλους 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 και ότι τα χρήματα θα δοθούν το 80% ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα την επομένη 

της επιστροφής της εκδρομής. 

     Σε περίπτωση αθέτησης  των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις περαιτέρω 

νόμιμες ενέργειες (κατακράτηση μέρους των συμφωνημένων χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές 

κ.λ.π.). 

 Σας παρακαλούμε να μας στείλετε τις προσφορές χωριστά  : 

α. για το κόστος μεταφοράς (λεωφορείο) 

β. και το κόστος   ξενοδοχείου (κατά προτίμηση στο κέντρο της Πόλης) 

 

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

σχολείου το αργότερο μέχρι και  την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019  και ώρα 10:00΄π.μ.  

                                                                                                                   

       
                                                                                                                                                  O Διευθυντής της σχολικής Μονάδας  

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                            

                                                                                                               Φλωρόπουλος Αθανάσιος  ΠΕ80 


