
                                                                                                                            
                                                                     

 
                     
                                                     
 

« Πρόσκληση εκδήλωσης 
 ΙΤΑΛΙΑ (Ρώμη

A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08-04-202
Συγκέντρωση  πρώτες πρωινές ώρες 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο με πρωϊνή πτήση 
προορισμό μεγάλη ιταλική πόλη
Επίσκεψη στην Φοντάνα ντι Τρέβι, στην Πιάτσα ντε Σπάνια
Δείπνο- Ομαδική έξοδος υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών
Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 09-04-2022
Πρωινό στο ξενοδοχείο 
Αυρηλιανό Τείχος, τη Βία Βένετο, την πλατεία του Τρίτωνα, το Πάνθεον, την 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Πληροφορίες: κ. Παρασκευή Μαδιά
-Καπέλη Σοφία (Υποδ/ντρια)
Τηλέφωνο: 2641022465 
FAX: 2641046155 
e-mail: mail@1lyk-agrin.ait.sch.gr

                                                                                                                             
                                                                      

                                                     ΠΡΟΣ  ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήμερης εκδρομής στην
ΙΤΑΛΙΑ (Ρώμη-Σιένα-Σαν Τζιμινιάνο)» 

 
.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :ΙΤΑΛΙΑ (Ρώμη-Σιένα-Σαν Τζιμινιάνο ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08/04/2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 11 /04/2022 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : 46 (ΤΑΞΗ Α΄- Β΄) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4  

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
2022: 

πρώτες πρωινές ώρες στον αύλειο χώρο του Σχολείου.
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο με πρωϊνή πτήση – Επιβίβαση στο αεροπλάνο με 
προορισμό μεγάλη ιταλική πόλη. Άφιξη στη Ρώμη-Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
Επίσκεψη στην Φοντάνα ντι Τρέβι, στην Πιάτσα ντε Σπάνια, στην Πιάτσα Ναβόνα.

Ομαδική έξοδος υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών 
ξενοδοχείο. 

2: 
στο ξενοδοχείο  – Ξενάγηση στο κέντρο της Ρώμης : επίσκεψη στο 

Αυρηλιανό Τείχος, τη Βία Βένετο, την πλατεία του Τρίτωνα, το Πάνθεον, την 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
: κ. Παρασκευή Μαδιά (Δ/ντρια)- 

(Υποδ/ντρια) 

agrin.ait.sch.gr         

                                        
                                       
                                          
                                            

ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήμερης εκδρομής στην 

στον αύλειο χώρο του Σχολείου. 
Επιβίβαση στο αεροπλάνο με 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο-
, στην Πιάτσα Ναβόνα. 

 

Ξενάγηση στο κέντρο της Ρώμης : επίσκεψη στο 
Αυρηλιανό Τείχος, τη Βία Βένετο, την πλατεία του Τρίτωνα, το Πάνθεον, την 

                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ     
                                        
                                          ΑΓΡΙΝΙΟ,  14/03/2022 
                                                 ΑΡΙΘ . ΠΡΩΤ. 315                                             



                                                                                                                             
                                                                      

Πιάτσα Βενέτσια, το λόφο του Καπιτωλίου με τη σκάλα των Διοσκούρων, τις 
αυτοκρατορικές αγορές, το Μαμερτίνους(φυλακές των Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου), το Κολοσσαίο, το Μέγα Ιππόδρομο, το νησί Τιβερίνα, το Καστέλλο του 
Αγίου Αγγέλου, το Βατικανό (ναός του Αγίου Πέτρου- Μουσεία Βατικανού :Καπέλα 
Σιξτίνα) με ενδιάμεσο διάλειμμα για γεύμα.  
Δείπνο- Ομαδική έξοδος υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών 
Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ , 10-04-2022: 
Πρωινό στο ξενοδοχείο-Αναχώρηση για Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο (μεσαιωνικές πόλεις) 
: επίσκεψη στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, στον καθεδρικό ναό της Σιένα, στην πλατεία 
του συντριβανιού με την Κολετζιάτα του Σαν Τζιμινιάνο – Γεύμα 
Ελεύθερος χρόνος για αυτοπεριήγηση. 
Δείπνο- Ομαδική έξοδος υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών 
Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11-04-2022 
Πρωινό στο ξενοδοχείο.- Αναχώρηση από ξενοδοχείο- Επίσκεψη στις κατακόμβες 
με τους τάφους των πρώτων χριστιανών της Ρώμης. 
Ελεύθερος χρόνος για αγορά αναμνηστικών. 
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο ιταλικής πόλης με προορισμό την Ελλάδα. 
‘Αφιξη στο Αγρίνιο. 
 
Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση, καθώς είναι εύλογο πως  οι ώρες των δρομολογίων 
των αεροπλάνων  θα επηρεάσουν τον όλο προγραμματισμό, όπως και το ότι πρέπει 
να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς για να δρομολογηθούν οι 
επισκέψεις , γιατί για τις  σχολικές επισκέψεις απαιτείται εκ των προτέρων κράτηση 
και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη διαθεσιμότητα.  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Στην εκπαιδευτική επίσκεψη προβλέπεται να λάβουν μέρος (46) μαθητές και (4 ) 
συνοδοί καθηγητές . 
Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και η 
επιβάρυνση ανά μαθητή. Στην τιμή σας να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 
Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στην 
προσφορά σας και να περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυμούμε τα εξής: 
1. Οι πτήσεις να είναι πρωινή από την Ελλάδα και απογευματινή -βραδινή στην 
επιστροφή. 
2. Το ξενοδοχείο να είναι 3*- 4*  , τα δωμάτιά του να είναι δίκλινα ή τρίκλινα για 
τους μαθητές  (όχι ράντζα) και μονόκλινα για τους καθηγητές-συνοδούς. Επίσης να 
προσφέρει πρωινό και δείπνο (ημιδιατροφή). Το δείπνο σε μπουφέ. (Aκόμη θα 
θέλαμε να έχουμε και προσφορά μόνο με πρωινό).  
3. Το ξενοδοχείο να είναι κοντά-κεντρικά της αντίστοιχης πόλης , να αναφέρεται το 
όνομά του και να βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των δωματίων του για τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες . 



                                                                                                                             
                                                                      

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλοι οι χώροι επίσκεψης για διαμονή, εστίαση και 
ψυχαγωγία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και πληρούν τις προϋποθέσεις 
ασφάλειας και υγιεινής. 
5. Η μετακίνηση να γίνει με λεωφορείο , ασφαλές , εφοδιασμένο με ζώνες 
ασφαλείας ,με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΚΤΕΟ, κ.λ.π) , να είναι σε 
κυκλοφορία λιγότερο από πέντε-έξι έτη και να έχει όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Επίσης το λεωφορείο να είναι 
στη διάθεση των μαθητών σε όλη την διάρκεια της οδικής εκδρομής και να 
περιλαμβάνει όλες τις εισόδους και κάθε άλλο έξοδο στις πόλεις. 
6. Ο οδηγός να είναι έμπειρος και συνεργάσιμος. 
7. Σαφή αναφορά της ώρας αναχώρησης του αεροπορικής πτήσης και της 
αεροπορικής  εταιρείας. 
8. Συνοδεία ξεναγού – συνοδού γραφείου. 
9. Είσοδος σε μουσεία (να αναφέρεται αναλυτικά). 
10. Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. 
Επίσης για την ανάληψη της εκδρομής απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, 
όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας (ή καραντίνας σε περίπτωση κρούσματος covid 19), ενώ 
μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει ειδικό 
σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 
φάκελο στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή   18 / 03 /2022  και ώρα 
12:00 π.μ. , όπου θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν οι προσφορές από την αρμόδια 
επιτροπή του σχολείου,  όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Θα επιλεγεί 
η πλέον συμφέρουσα προσφορά, που θα πληροί τις καλύτερες προδιαγραφές για το 
σχολείο. Η επιλογή θα γίνει με οικονομικά, αλλά και ποιοτικά κριτήρια. 
 
Σημ.: 1. Πρόβλεψη αλλαγής κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών 
και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής 
λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές, εκλογές, απεργίες, πόλεμος κ.λ.π) 
 
2. 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.). 
                                             
3. Αναμένουμε και θα γίνουν αποδεκτές και πιθανές άλλες προτάσεις συν (+), πλην 
(-) δυο (2) ημερών που θα εξυπηρετούν την ομαλή εκτέλεση της εκδρομής και θα 
είναι οικονομικά συμφέρουσες για το σχολείο. 
                                          
                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
                                                                              
                                         ΜΑΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                                                                


