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ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6ο ΓΕΛ Αγρινίου 

Πληροφορίες: Αγγελόπουλος Βασίλειος 

Τηλέφωνο: 26410-44712 
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Ιστοσελίδα: http://6lyk-agrin.ait.sch.gr 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για πολυ

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 20-02

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  23-02

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1 07:00 Αναχώρηση από 

2 09:00 Στάση λίγο πριν τα Γιάννενα.

3 12:00 Επίσκεψη στη Βεργίνα

4 14:30 Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της  Βέροιας για φαγητό.

5 19:00 Άφιξη στη πόλη της Θεσσαλονίκης. 
ξενοδοχείο.

6 21:00 Δείπνο και διανυκτέρευση.

                                                                          

 

 Αγρίνιο,

 

  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

Θεσσαλονίκη 

2-2020                                                                                                      ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

2-2020                                                                                                       ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21:00

ΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 16                                      ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Γ΄Λυκείου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η μέρα 20-02-2020 

 
Αναχώρηση από Αγρίνιο, το χώρο του σχολείου.

Στάση λίγο πριν τα Γιάννενα. 

Επίσκεψη στη Βεργίνα, στο Mουσείο Βασιλικών Τάφων

Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της  Βέροιας για φαγητό.

Άφιξη στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

                                                                          2η μέρα 21-02-2020 

 

Αγρίνιο,27-1-2020  
Αρ.Πρωτ.19  

 
  

 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7:00 π.μ. 

21:00 μ.μ. 

΄Λυκείου 

Αγρίνιο, το χώρο του σχολείου. 

ουσείο Βασιλικών Τάφων.  

Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της  Βέροιας για φαγητό. 

Τακτοποίηση στο 



 
1 09:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

2 12:00 Επίσκεψη στο Μακεδονικό μουσείο σύγχρονης τέχνης. 

3 14:30 Ελεύθερος χρόνος και φαγητό. 

4 17:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. 

5 19:00 Επίσκεψη στην περιοχή Λαδάδικα, δείπνο.  

6 22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

                                                                        3η μέρα 22-02-2020 

 
1 08:30 Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

2 10:30 Επίσκεψη στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τέχνης του Α.Π.Θ. 

3 13:00 Ελεύθερος χρόνος και φαγητό. 

4 16:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. 

5 18:30 Περιήγηση στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. 

6 20:00 Νυχτερινή έξοδος. 

7 22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα 23-02-2020 

 
1 08:30 Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

2 10:30 Περιήγηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να δούμε την 
Καμάρα, τα γλυπτά της πόλης, την Αγία Σοφία, την 
πλατεία Αριστοτέλους και τον Λευκός Πύργος. 
 

3 13:30 Ελεύθερος χρόνος και φαγητό. 
 

4 16:00 Αναχώρηση για Αγρίνιο. 
Στάση στα Γιάννενα. 

5 21:00 Άφιξη στο Αγρίνιο. 
 

 
 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

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

- Ένα λεωφορείο τουλάχιστον 20 θέσεων για όλες τις μετακινήσεις 
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης για την 
επίσκεψη χώρων και γενικά για όλες τις μετακινήσεις.   



- Το ξενοδοχείο να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων και πάνω με πρωινό στο 
κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης (με ή χωρίς ημιδιατροφή) .  Τα δωμάτια των 
μαθητών να είναι τρίκλινα ή δίκλινα και αν είναι δυνατόν στον ίδιο όροφο και τα 
δωμάτια των συνοδών μονόκλινα.   

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

3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που 
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με 
αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/Τ.Β΄)Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

4. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σαφής αναφορά της τιμής που θα διαμορφωθεί σε 
περίπτωση  μείωσης του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών. 

5. 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 και η ασφάλεια 
διοργανωτή και ότι τα χρήματα θα δοθούν κατά ένα μέρος τους ως προκαταβολή, ύστερα από 
σχετική συμφωνία 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 (κατακράτησης μέρους των συμφωνημένων 
χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π.) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μόνο σε σφραγισμένο 
φάκελο (όχι ηλεκτρονικά) στο γραφείο του Διευθυντή το αργότερο μέχρι την Τρίτη  4 
Φεβρουαρίου 2020  και ώρα αυστηρά 12:00 π.μ. 

 

 

   


