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 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

(Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Γυμνασίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη  12  Μαΐου. 

Αναχώρηση  από  το  Γυμνάσιο

σύντομη  στάση  στην  Ιόνια

επίσκεψη  και  ξενάγηση στο

άφιξη  στη  Θεσσαλονίκη για

Αριστοτέλους, Λευκό  Πύργο

Το βράδυ άφιξη  στην  Ξάνθη

περίπατος στην  παλιά  πόλη

Παρασκευή  13  Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ, 15/04
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   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΦΕΚ 456/τ.Β΄ /13-02-2020)

ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Ξάνθη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 12-05-2022  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 14-05-2022    ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  33 μαθητές/τριες από

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 συνοδοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

από το  Γυμνάσιο  Αιτωλικού ώρα 8:00 προς τον προορισμό

στάση στην  Ιόνια οδό, έξω  από  τα  Ιωάννινα.  Άφιξη  στη

ξενάγηση  στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο της Βεργίνας

Θεσσαλονίκη για γεύμα και περίπατο σύντομης διάρκειας

Λευκό  Πύργο, Νέα Παραλία. 

άφιξη στην  Ξάνθη, τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο, δείπνο

στην παλιά  πόλη. 

Μαΐου 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ, 15/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

2020) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8:00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22.00 

από Α και Β΄ τάξεις 

συνοδοί καθηγητές 

προς τον προορισμό με 

Άφιξη  στη  Βεργίνα , 

της Βεργίνας. Το μεσημέρι 

σύντομης διάρκειας στην πλατεία  

ξενοδοχείο δείπνο και σύντομος 



Πρωινό και αναχώρηση για το   Κ.Π.Ε  Βιστωνίδας στην  περιοχή Σέλινο – Αβδήρων , 

ξενάγηση  στον  υδροβιότοπο  του  Πόρτο  Λάγος και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό 

χώρο Αβδήρων. 

Γεύμα  και επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

Βόλτα  στα  αξιοθέατα της  πόλης της  Ξάνθης (σπίτι Χατζηδάκη και μουσείο  Σκιάς) 

Δείπνο , επιστροφή  στο  ξενοδοχείο. 

Σάββατο  14  Μαΐου. 

Πρωινό, επίσκεψη  και ξενάγηση στο  Λαογραφικό Μουσείο, περίπατος  στην  πόλη 

και φωτογράφιση των αξιοθέατων. 

Αναχώρηση από Ξάνθη, στάση  στο  χωριό  Τοξότες, μικρή  πεζοπορία στα Τέμπη  

Νέστου. 

Άφιξη  στη  Βέροια, φαγητό, βόλτα  στην  πόλη. 

Αναχώρηση από  Βέροια, στάση στην Ιόνια Οδό. 

Επιστροφή  στο  Αιτωλικό ώρα 22:00 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

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

2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος. 

3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη 

χώρων κλπ) 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης διοργανωτή. 

5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης και της διαμονής αλλά και 

του κόστους ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

7. 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. 

 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1. Στην προσφορά  θα συμπεριλαμβάνεται  το κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο 3* 

το ελάχιστο, και να προσφέρει πρωινό. 

2. Να υπάρχει ξεχωριστή προσφορά για ένα γεύμα την ημέρα ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής ή όχι. 



3. Το λεωφορείο να είναι κλιματιζόμενο και να διαθέτει μικρόφωνο, ηχητικό σύστημα 

και σύστημα πλοήγησης GPS. 

4. Να μην υπάρχει δωμάτιο μαθητών σε όροφο όπου δεν υπάρχει δωμάτιο συνοδού.  

 Τα δωμάτια των συνοδών να είναι 1 δίκλινο και 1 μονόκλινο. 

5. Στην προσφορά να υπολογίζονται όλοι οι φόροι και τα διόδια. 

6. Πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων στην 

εκδρομή, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  

Να δοθεί χωριστά η τιμή, ώστε να επιλεγεί πρόσθετη ασφάλιση ή όχι αντίστοιχα.  

7. Παρουσία του οδηγού του γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

8. Βεβαίωση του ξενοδοχείου για κρατήσεις δωματίων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο στο Γυμνάσιο Αιτωλικού το αργότερο μέχρι την  ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2022 και 

ώρα 11.00. 

 

             Η Διευθύντρια  της σχολικής μονάδας 

 

Ανδριανή Χαλαζιά 


