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<< Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη τετραήμερης 

εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα >> 

 

Σας πληροφορούμε ότι η Β΄ τάξη του σχολείου μας κατά το  σχολικό έτος 2019-2020  

θα πραγματοποιήσει τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα στo πλαίσιo υλοποίησης 

προγράμματος (Αγωγής Υγείας) από Πέμπτη  5/03/2020 μέχρι και Κυριακή  

8/03/2020.  

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

κα. Διευθύντριας  ( 1ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, Μαρίνου Αντύπα 41, Αγρίνιο) μέχρι τη 

Δευτέρα 10/02/2020 και ώρα 12:00, όπου θα συνεδριάσει η αρμόδια για τις εκδρομές 

επιτροπή, εσώκλειστη προσφορά. 

 

Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ   

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 5/3/2020                     ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  8/3/2020                     ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  : 22:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:34              ΤΑΞΗ:ΑΓ(21)-ΚΟΡ(13) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ: (0)  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η
 ημέρα 5/3/2020  ΠΕΜΠΤΗ 

07:45 Συγκέντρωση στον αύλειο χώρο του σχολείου. Επιβίβαση στο λεωφορείο και 

αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση μικρής διάρκειας .  

13:00 Άφιξη στην Αθήνα και επίσκεψη στο Planet  physics όπου οι μαθητές θα 

παρακολουθήσουν πειράματα κβαντικής φυσικής χρονικής διάρκειας περίπου 120 λεπτών. 



Μετά αναχώρηση για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου και 

ξεκούραση.  

19:00-20:00 Δείπνο στο ξενοδοχείο και έξοδο των μαθητών με τους συνοδούς καθηγητές. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα 6/3/2020  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    

8:00-9:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο 

9:30  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Αρχαιολογικό Μουσείο .  

10:30 - 11:35 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο . 

11:55 - 13:00.Επίσκεψη  στο Πολεμικό και Βυζαντινό Μουσείο  

13:00 Αναχώρηση για Σύνταγμα –Ερμού  , καφέ και μικρό γεύμα – ελεύθερος χρόνος. 

16:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

19:00 -20:00 Δείπνο στο ξενοδοχείο και έξοδο των μαθητών με τους συνοδούς καθηγητές. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα 7/3/2020  ΣΑΒΒΑΤΟ 

8:00-9:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

9:15 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος-Λυρική 

Σκηνή.  

10:30 -12:30  Περιήγηση στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος . 

12:45 Αναχώρηση για Γλυφάδα,  καφέ -μικρό γεύμα και ελεύθερος χρόνος . 

16:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο  για ξεκούραση. 

19:00 -20:00 Δείπνο στο ξενοδοχείο και έξοδο των μαθητών με τους συνοδούς καθηγητές. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα 8/3/2020  ΚΥΡΙΑΚΗ 

8:00 -9:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

09:30 Αναχώρηση για Ακρόπολη  {10:00-12:00}. 

Βόλτα στο Θησείο - Μοναστηράκι-  Πλάκα- Αναφιώτικα - Ψυρρή  (καφέ –γεύμα και 

ελεύθερος χρόνος μέχρι 17:45). 

18:00 Αναχώρηση από την Αθήνα για Αγρίνιο με μία ενδιάμεση στάση μικρής διάρκειας. 

22:00 Άφιξη στο χώρο του Σχολείου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ένα λεωφορείο 40 θέσεων, ασφαλές , εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας , με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά  (ΚΤΕΟ, κ.λ.π).  Επίσης το λεωφορείο να είναι στη 

διάθεση των μαθητών σε όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

2. Ο οδηγός να είναι έμπειρος και συνεργάσιμος 



3. Το ξενοδοχείο να είναι 4* ,  κοντά στο κέντρο της πόλης, σε περιοχή μικρής 

επικινδυνότητας και με ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα). Το γεύμα να είναι σε 

μπουφέ για να μπορεί να διαλέγει ο/η μαθητής-τρια. 

4. Τα δωμάτια των μαθητών να είναι τετράκλινα, τρίκλινα και αν χρειαστεί δίκλινα. 

5. Για τους συνοδούς Καθηγητές –καθηγήτρια τα δωμάτια να είναι μονόκλινα. 

6.     Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει 

        τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας(άρθρο14 της Υπουργικής απόφασης  

        Υ.Π.δ.β.μ.Θ. με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/2-12-2011/τ.Β ́).  

7.     Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους  

   ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

8.     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. 

9.     Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

Σημ.: 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.) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο στο σχολείο μας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10/02/2020 και ώρα 12:00.         

                                                                                 

 

                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ       


