
 

 

 

 

                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

           ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                  ————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π ΘΜΙΑΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2
ο
 

Πληροφορίες: : Γ. Τσιπάς 

Τηλέφωνο: 2641023467 

FAX: 2641023467 

e-mail: : mail@2lyk-agrin.ait.sch.gr

 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κωνσταντινούπολη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 
 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

 
Ημέρα 1η-ΤΕΤΑΡΤΗ, 14/12: 
Συγκέντρωση στο σχολείο στις 
ενδιάμεσες στάσεις στην Εγνατία
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο αργά
Ημέρα 2η-ΠΕΜΠΤΗ, 15/12: 
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση
προγραμματισμένη επίσκεψη στη
Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί
Βλαχερνών (όπου ψάλθηκε για 
γεύμα. Αργά το απόγευμα συντεταγμένη
και διανυκτέρευση. 
Ημέρα 3η-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16/12:
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε
όπου βρισκόταν η στήλη του Θεοδοσίου
για γεύμα. Το απόγευμα κρουαζιέρα
περιοχή του Ortakoy-Μεσοχωρίου
περιήγηση στον επισκέψιμο 
αρχιτεκτονικής  και κουλτούρας.

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΚΑΙ  

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΓΕΛ  Αγρινίου 

agrin.ait.sch.gr 

 

 

 

                      Αγρίνιο,        

 

     

    ΠΡΟΣ  ΤΑ  

                        

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

 πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη 

Κωνσταντινούπολη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 14-12-2022       ΩΡΑ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 18-12-2022        ΩΡΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 41-42       ΤΑΞΗ: Γ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  2
ΟΥ

 ΓΕΛ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 4.30 πμ.. Αναχώρηση στις 5.00 πμ.  για Κωνσταντινούπολη
Εγνατία για ξεκούραση, καφέ, φαγητό. Περνάμε τα

αργά το βράδυ, διανυκτέρευση.     

ξενάγηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, συνάντηση 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Στη συνέχεια,

Μπαλουκλί) όπου βρίσκονται οι Τάφοι των Πατριαρχών
 πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος) με ενδιάμεση

συντεταγμένη περιήγηση στην Ταξίμ. Επιστροφή στο

16/12: 
επισκεφτούμε την Αγία Σοφία, το Υδραγωγείο, τον 

Θεοδοσίου και ο χάλκινος τρίποδας των Δελφών
κρουαζιέρα στον  Βόσπορο και περιήγηση στην 

Μεσοχωρίου που βρίσκεται στη δυτική ακτή της Ευρωπαϊκής
 χώρο του Σιραγκάν Παλάς, εξαιρετικό

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέ

        23 - 11 - 2022 
     

  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ  

    ΓΡΑΦΕΙΑ 

προσφοράς 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 5.00 πμ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10.00 μμ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΣΤΗΝ 

Κωνσταντινούπολη, με 
τα σύνορα «Κήπους». 

 με τον Πατριάρχη και 
συνέχεια, κατεύθυνση προς τη 

Πατριαρχών και τη Μονή 
ενδιάμεση ξεκούραση για 

στο ξενοδοχείο, δείπνο 

 Βυζαντινό Ιππόδρομο 
Δελφών. Ελεύθερος χρόνος 

 ιστορική και γραφική 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας και 

εξαιρετικό δείγμα ανατολικής 
διανυκτέρευση. 



 

 

Ημέρα 4η-ΣΑΒΒΑΤΟ, 17/12: 
Πρωινό και ακολουθεί επίσκεψη στα Πριγκιπόνησα και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 
Κατόπιν επίσκεψη  στην Κλειστή Αγορά και μετά στον λόφο Πιέρ Λοτί για γεύμα και ξεκούραση. 
Το απόγευμα βόλτα στον δρόμο του Πέρα, στον Πύργο του Γαλατά  με κατάληξη στο «Πέρα 
Παλάς», ένα από τα ιστορικότερα ξενοδοχεία του κόσμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.  
Ημέρα 5η-ΚΥΡΙΑΚΗ, 18/12: 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο  στις 10.00 πμ. για Ελλάδα, περνώντας και πάλι τα 
σύνορα. Άφιξη στο Αγρίνιο  αργά το βράδυ 10.00 μμ.  με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και 
ξεκούραση. Ολοκλήρωση εκδρομής. 

➢ Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο με μικρές τροποποιήσεις, που δύνανται να υπάρξουν, εξαιτίας 

καιρικών συνθηκών/καθυστερήσεων στις μετακινήσεις και  προγραμματισμένες επισκέψεις.  

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1.  Μεταφορά των συμμετεχόντων με λεωφορείο, του οποίου θα δίνονται με σαφή αναφορά: ο 

τύπος, η άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός των θέσεων των επιβατών, το ονοματεπώνυμο του  

οδηγού, το δίπλωμα οδηγού, το έτος 1
ης

 κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες 

προδιαγραφές. Επειδή το ταξίδι είναι μακρινό ζητείται λεωφορείο της τελευταίας πενταετίας.   

Προαπαιτούμενο ο συνοδός γραφείου- ξεναγός.   
2. Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο και για τυχόν βραδινές εξόδους των μαθητών.  

3. Εισιτήρια για κρουαζιέρα στον Βόσπορο, στα Πριγκιπόνησα και είσοδο στο Υδραγωγείο.                                                                              

4. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3 ή 4 αστέρων(*) στο κέντρο της Πόλης. Δίκλινα/Τρίκλινα δωμάτια 

για τους μαθητές και τρίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές και κηδεμόνες. 

5. Πρωινό και ημιδιατροφή, είτε στο ξενοδοχείο είτε σε χώρους εστίασης εκτός ξενοδοχείου.  

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

7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

8. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

9. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 

10. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της προσφοράς (διαμονής- μετακίνησης) αλλά και ο 

επιμερισμός της ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  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 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 

ως  προκαταβολή το 40% του συνολικού ποσού, το 40% 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. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 2
ου

 ΓΕΛ Αγρινίου, σε κλειστό 

φάκελο, μέχρι την Τετάρτη, 30-11-2022 και ώρα 12.30 π.μ. 

                                                                                                                                                  Ο  Διευθυντής 

                       
                                                                                                        Γεώργιος Τσιπάς   

    
  


