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   ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

  

ΤΟΠΟΣ   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2/5/2020  Ή 7/5/2020  Ή 8/5/2020  Ή 9/5/2020 

ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 5/5/2020  Ή 10/5/2020  Ή 11/5/2020  Ή 12/5/2020 

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2.30πμ 

ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 10.30μμ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 105 ΤΑΞΗ: Α και Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 7 

2
ο
  ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ και Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: «ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΔΗΛΟΣ» -  ΜΑΙΟΣ 

2020 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Οι προτάσεις για τη διεξαγωγή της εκδρομής είναι οι ακόλουθες με σειρά τη προτεραιότητας 

που  δίνονται: 

 

Α.: ΜΥΚΟΝΟΣ-ΔΗΛΟΣ-ΣΥΡΟΣ 
 

1
η
ημέρα:  

ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ: 

Συγκέντρωση  στις 2.30 π.μ. στον αύλειο χώρο του σχολείου και αναχώρηση για τον   Πειραιά με 

μικρής διάρκειας στάση. Επιβίβαση στις 7.30 πμ. στο πλοίο για Μύκονο, άφιξη στο λιμάνι στις 



12.45 μμ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια, περιήγηση στη χώρα και  τη 

μικρή Βενετία ξενάγηση στους ανεμόμυλους, παρατήρηση της ξερολιθιάς και επίσκεψη στο Φάρο 

Αρμενιστή με ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο εκεί και το βράδυ 

βόλτα και έξοδος των μαθητών- συνοδεία καθηγητών- στη χώρα. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα:  

ΜΥΚΟΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για επιβίβαση σε πλοίο, καθώς, κατόπιν ραντεβού, έχει 

προγραμματιστεί επίσκεψη στη Δήλο. Επιστροφή στη Μύκονο  και στις 2.15 μμ. επιβίβαση στο 

πλοίο με προορισμό τη Σύρο με άφιξη στις 3.30 μμ..  Γεύμα και ξενάγηση στην Ερμούπολη: 

Βαπόρια, Δημαρχείο, πλατεία του Δημαρχείου, Κοίμηση της Θεοτόκου, στην είσοδο της οποίας υπάρχει αυθεντική 

εικόνα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και το βράδυ βόλτα και έξοδο 

των μαθητών Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα:  

ΣΥΡΟΣ: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο  και στις 9.30 πμ. ξενάγηση στα μεγαλύτερα χωριά της Σύρου: Γαλησσάς,  

Κίνι, Πάγος, Χρούσσα, Ποσειδωνία, Βάρη και Φοίνικας. Κατόπιν ανηφορίζουμε για 

το  μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου, που είναι χτισμένος από το 300 μ.Χ. στον ομώνυμο λόφο, 

ο οποίος δεσπόζει στην Ερμούπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 7.00μμ για ξεκούραση και στη 

συνέχεια δείπνο με τους συνοδούς καθηγητές σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: 

ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΑΓΡΙΝΙΟ: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο στις 9.30 πμ.  Στη συνέχεια επίσκεψη στο Νεώριο,  ελεύθερος χρόνος στην 

Ερμούπολη για γεύμα και στις 4.00 μμ.  επιβίβαση στο πλοίο για Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι του 

Πειραιά στις 7.45 μμ. και επιστροφή για το Αγρίνιο με μικρή στάση. Άφιξη 10.30 μμ. Στο σχολείο. 

Τέλος εκδρομής.  

 
Β. ΤΗΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ (με διανυκτέρευση): 
 

1
η
ημέρα:  

ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΤΗΝΟΣ: 

Συγκέντρωση  στις  2.30 πμ. στον αύλειο χώρο του σχολείου και αναχώρηση για τον   Πειραιά με 

μικρής διάρκειας στάση. Επιβίβαση στις 7.30 πμ. στο πλοίο για Τήνο, άφιξη στο λιμάνι στις 12.00 

πμ.. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τα χωριά της Τήνου: Φαλατάδος, Υστέρια, 

Λουτρά, Πύργος, Βώλακας, Πάνορμος, Δυο χωριά με ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο και το βράδυ βόλτα -συνοδεία καθηγητών- των μαθητών στην 

Τήνο. Διανυκτέρευση. 

2η Μέρα:  

ΤΗΝΟΣ -ΣΥΡΟΣ: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 9.30 πμ., προσκύνηση στην Παναγία, βόλτα στη χώρα, 

γεύμα και αναχώρηση με το πλοίο των 3.00 μμ. για Σύρο, όπου φθάνουμε στις 3.30 μμ.. Κατόπιν 

ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ξενάγηση στην Ερμούπολη: Βαπόρια, Δημαρχείο, Πλατεία του Δημαρχείου, 
Κοίμηση της Θεοτόκου, στην είσοδο της οποίας υπάρχει αυθεντική εικόνα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο και το βράδυ βόλτα -συνοδεία καθηγητών- των 

μαθητών στην Ερμούπολη. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα:  

ΣΥΡΟΣ: 

Πρωινό στις 9.30 πμ. στο ξενοδοχείο  και αναχώρηση για επίσκεψη στο Σαν Μιχάλης και ξενάγηση 

στα μεγαλύτερα χωριά της Σύρου: Γαλησσά,  Κίνι, Πάγο, Χρούσσα, Ποσειδωνία, Βάρη και 

Φοίνικα με ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Κατόπιν επίσκεψη στο Μοναστήρι των Καθολικών, στο 

Μουσείο του Βαμβακάρη και ευρύτερα στον  μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου, που είναι 

χτισμένος από το 300 μ.Χ. στον ομώνυμο λόφο, ο οποίος δεσπόζει στην Ερμούπολη. Επιστροφή 



στο ξενοδοχείο  στις 7.00μμ για ξεκούραση και στη συνέχεια δείπνο με τους συνοδούς καθηγητές 

σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης . Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: 

ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο στις 9.30 πμ., επίσκεψη στο Νεώριο, περιήγηση στην Ερμούπολη, 

ελεύθερος χρόνος για γεύμα και στις 4.00 μμ.  επιβίβαση στο πλοίο για Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι 

του Πειραιά στις 7.45 μμ. και επιστροφή για το Αγρίνιο με μικρή στάση. Άφιξη 10.30 μμ. Στο 

σχολείο. Τέλος εκδρομής. 

 

Γ. ΤΗΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ ( χωρίς διανυκτέρευση): 
 

1
η
ημέρα:  

ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΤΗΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ: 

Συγκέντρωση  στις  2.30 πμ. στον αύλειο χώρο του σχολείου και αναχώρηση για τον   Πειραιά με 

μικρής διάρκειας στάση. Επιβίβαση στις 7.30 πμ. στο πλοίο για Τήνο, άφιξη στο λιμάνι στις 12.00 

πμ. Προσκύνηση στην Παναγία και μικρή περιήγηση στο νησί. Επιστροφή με το πλοίο των 3.00 

μμ. για Σύρο, όπου φθάνουμε στις 3.30 μμ. με ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση, δείπνο και το βράδυ βόλτα -συνοδεία 

καθηγητών- των μαθητών στην Ερμούπολη. Διανυκτέρευση. 

2η Μέρα:  

ΣΥΡΟΣ: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 9.30 πμ.. Ξενάγηση στα μεγαλύτερα χωριά της Σύρου: 

Γαλησσ,  Κίνι, Πάγο, Χρούσσα, Ποσειδωνία, Βάρη και Φοίνικας. Κατόπιν ελεύθερος χρόνος για 

γεύμα, και ξενάγηση στην Ερμούπολη: Βαπόρια, Δημαρχείο, Πλατεία του Δημαρχείου, Κοίμηση της 

Θεοτόκου, στην είσοδο της οποίας υπάρχει αυθεντική εικόνα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο και το βράδυ βόλτα -συνοδεία καθηγητών- των μαθητών στην 

Ερμούπολη. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα:  

ΣΥΡΟΣ: 

Πρωινό στις 9.30 πμ. στο ξενοδοχείο  και αναχώρηση για επίσκεψη στο Σαν Μιχάλης.  Κατόπιν 

επίσκεψη στο Μοναστήρι των Καθολικών, στο Μουσείο του Βαμβακάρη και ευρύτερα στον 

 μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου, που είναι χτισμένος από το 300 μ.Χ. στον ομώνυμο λόφο, ο 

οποίος δεσπόζει στην Ερμούπολη με ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 

7.00μμ για ξεκούραση και στη συνέχεια δείπνο με τους συνοδούς καθηγητές σε παραδοσιακή 

ταβέρνα της πόλης . Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: 

ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο στις 9.30 πμ., επίσκεψη στο Νεώριο, περιήγηση στην Ερμούπολη, 

ελεύθερος χρόνος για γεύμα και στις 4.00 μμ  επιβίβαση στο πλοίο για Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι 

του Πειραιά στις 7.45 μμ και επιστροφή για το Αγρίνιο με μικρή στάση. Άφιξη 10.30 μμ. Στο 

σχολείο. Τέλος εκδρομής.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

 

1. Πέμπτη, 7-5-2020 έως Κυριακή, 10-5-2020 

ή 

2. Παρασκευή, 8-5-2020 έως Δευτέρα, 11-5-2020 

ή 

3. Σάββατο 9-5-2020 έως Τρίτη 12-5-2020 

ή 

4. Σάββατο, 2-5-2020 έως Τρίτη, 5-5-2020 



 

Η ευελιξία στο σχεδιασμό των προορισμών και των ημερομηνιών σχετίζεται με 

το μεγάλο αριθμό των συμμετεχόντων και την εξασφάλιση της πιο 

«συμφέρουσας» επιλογής- νοημένης με τη διάσταση των  οικονομικών και 

ποιοτικών κριτηρίων- για τους μαθητές και σε κάθε περίπτωση συνάδει με τους 

διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους  των προγραμμάτων. 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
 

Στην περίπτωση Α.: 

 Τα λεωφορεία δεν ζητούμε να συνοδεύσουν τους μαθητές στη Μύκονο, αλλά  

αποβιβάζονται κατευθείαν στη Σύρο. 

 Αν απαιτηθεί μεταφορικό μέσο για τη μετακίνηση των μαθητών με τις 

αποσκευές τους, το ταξιδιωτικό οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με την 

ξενοδοχειακή μονάδα, χωρίς επιβάρυνση των μαθητών.  

 Στην προσφορά να περιλαμβάνεται η μεταφορά και η ξενάγηση προς και από 

τη Δήλο όμως σε περίπτωση άστατων καιρικών συνθηκών, οπότε η επίσκεψη 

δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, τα χρήματα επιστρέφονται στους 

μαθητές.   

 

Στην περίπτωση Γ.:  

 Τα λεωφορεία αποβιβάζονται στη Σύρο. Δεν συνοδεύουν τους μαθητές    στην 

Τήνο.  

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1.  Μεταφορά των συμμετεχόντων με λεωφορεία, των οποίων 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. Τα λεωφορεία να είναι διαθέσιμα και για τυχόν βραδινές εξόδους των μαθητών σε περίπτωση που η 

μετακίνηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα πόδια.  

3. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων(*) στην Μύκονο/Σύρο ή Τήνο/Σύρο ή μόνο Σύρο (ανάλογα με το 

πρόγραμμα που θα επιλεγεί) κατά προτίμηση στο κέντρο των παραπάνω πόλεων ή σε απόσταση από 

το κέντρο που να μπορεί να καλυφθεί σε λογικό χρόνο με τα πόδια . 

 Θα προτιμηθεί η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου με ξενοδοχεία στο κέντρο των ανωτέρω πόλεων , 

χωρίς να απαιτείται να είναι και ο μειοδότης της συνολικής προσφοράς.  

Δίκλινα και κυρίως τρίκλινα – τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα ή  δίκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές. Η διαμονή μαθητών και συνοδών σε ενιαίο κτίριο του ξενοδοχείου. 

4. Θα περιλαμβάνεται πρω΄ι΄νό και βραδινό σε μπουφέ στα ξενοδοχεία που θα επιλεγούν, με εξαίρεση 

την τελευταία βραδιά στην Σύρο που οι μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές θα δειπνήσουν σε 

ταβέρνα της επιλογής τους. 



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

6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

7. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

8. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 

9. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της προσφοράς , αλλά και επιμερισμός κόστους : 

Α) στην μετακίνηση ( λεωφορεία ) 

Β) στα ακτοπλο΄ι ΄κά εισητήρια/διαμονή στα ξενοδοχεία. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών αυξηθεί λίγο ( πχ μέχρι 5 μαθητές ) , αν δεν απαιτείται 

επιπλέον λεωφορείο ,να υπάρχει σαφής η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή.  

Στην συνολική τιμή θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. καθώς και ο φόρος ξενοδοχείων. 

10.  Για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου θα χρειασθούν δύο ξεναγοί.  

11. 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 σαν προκαταβολή το 30% του συνολικού 

ποσού, το 50% 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 Τετάρτη 12/2/2020 και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 Ο Διευθυντής  

 

 

 Γεώργιος Τσιπάς 
 Β______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 


