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   ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Eκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

  

ΤΟΠΟΣ   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 13-2-2020 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07.00 πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 16-2-2020 ΩΡΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 09.00 μ.μ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 26 ΤΑΞΗ: Α /Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής στο Άγιο Όρος 
 

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Συγκέντρωση στο σχολείο 07.00. 

Αναχώρηση 07.15 

12.30 Στάση στη Θεσσαλονίκη για φαγητό. 

15.00 Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη. 

16.00 Άφιξη στο χωριό Σουρωτή και προσκύνημα 

στον τάφο του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. 

17.00 Αναχώρηση για Ουρανούπολη. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

08.30 Πρωινό – Τακτοποίηση αποσκευών – 

Προμήθεια Διαμονητηρίων. 

10.00 Αναχώρηση με το πλοίο από Ουρανούπολη 

για Δάφνη. 

12.00 Άφιξη στη Δάφνη. 

12.30Αναχώρηση με το πλοίο για την Ιερά μονή 

Γρηγορίου. 



19.30 Άφιξη στην Ουρανούπολη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. 

21.00Δείπνο. 

22.30 Ώρα για… ύπνο. 

 

14.00Άφιξη στη Μονή και τήρηση του 

προγράμματός της (17.00 Εσπερινός, 19.00 

Τράπεζα, 21.00 Κατάκλιση, 04.00 Όρθρος και Θεία 

Λειτουργία, 08.00 Τράπεζα). 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

10.30 Αναχώρηση από τη Μονή Γρηγορίου με το 

πλοίο για τη Δάφνη. 

11.45Άφιξη στη Δάφνη. 

12.30 Αναχώρηση για Καρυές. 

13.15 Άφιξη στις Καρυές και προσκύνηση της 

θαυματουργής εικόνας της Παναγίας στη Βασιλική 

του Πρωτάτου. 

14.00 Αναχώρηση με το λεωφορείο της γραμμής για 

την Ιερά Μονή Ιβήρων. 

14.30 Άφιξη στη Μονή και τήρηση του 

προγράμματός της (το ίδιο με την προηγούμενη 

μέρα). 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

09.30 Αναχώρηση από Ιερά Μονή Ιβήρων για 

Δάφνη με το λεωφορείο της γραμμής. 

11.00 Άφιξη στη Δάφνη. 

12.15 Αναχώρηση από τη Δάφνη με το πλοίο για 

Ουρανούπολη. 

14.30Άφιξη στην Ουρανούπολη. 

15.00 Αναχώρηση από Ουρανούπολη. 

17.30 Στάση στα ΣΕΑ Πλατάνου. 

20.00 Στάση στα Γιάννενα. 

22.00 Άφιξη στο Αγρίνιο. 

 

 

 

Είναι πιθανό να προβούμε σε μερική τροποποίηση του προγράμματος, λόγω καιρικών συνθηκών ή 

απρόβλεπτων παραγόντων.  

 

 

 

                                                                 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 έτος 1
ης

 κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου 

και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές καθώς να έχει και έγκριση ΚΤΕΟ. 

2. Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων(*) στο κέντρο της Ουρανούπολης. Δίκλινα - τρίκλινα – τετράκλινα 

δωμάτια για τους μαθητές και τρίκλινο για τους συνοδούς καθηγητές. Η διαμονή μαθητών και συνοδών 

σε ενιαίο κτίριο του ξενοδοχείου. Η  διαμονή-διανυκτέρευση   αφορά μόνον την  Πέμπτη 13-2-2020.   

3. Πρωινό  σε μπουφέ  στο ξενοδοχείο   

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

5. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

6. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 

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

της ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 



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. Με την υπογραφή του συμφωνητικού 

το ταξ. Γραφείο θα εισπράξει ως  προκαταβολή το 40% του συνολικού ποσού, το 40% πέντε(5) ημέρες 

πριν την αναχώρηση και το 20% μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά την επιστροφή. 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  21-1-2020 και ώρα 12.00 π.μ. 

 

 Ο Διευθυντής  

 

 

 Γεώργιος Τσιπάς 
 Β______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 


