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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ       ΚΕΡΚΥΡΑΣ

       
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για τη 
διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Αγρού στην πόλη της 
Βενετίας στην Ιταλία στα πλαίσια των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
2016 – 2017, από  τις 27  ως τις  30 Απριλίου 2017.

Το Γενικό Λύκειο Αγρού, σύμφωνα με την αριθμ. 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769 / τ. Β΄ / 02-12-2011 άρθρο 14 δέχεται έως τη Δευτέρα 
20/02/2017   κλειστές προσφορές για την παρακάτω μετακίνηση:

Προορισμός: Βενετία Ιταλίας.
Αναχώρηση: Πέμπτη 27 Απριλίου 2017  
Επιστροφή: Κυριακή 30 Απριλίου 2017
Αριθμός μαθητών: 39 (με απόκλιση δύο μαθητών)
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5 (πέντε).

1) Μεταφορικό μέσο: Τουριστικό λεωφορείο – Αεροπλάνο. 

Λοιπές Υπηρεσίες: 1. Τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Αγρού στην 
πόλη της Βενετίας στην Ιταλία

                                    2  Μετακινήσεις με τουριστικό λεωφορείο με ξεναγό στις 
πόλεις τη Βενετίας, της Πάδοβας και της Τεργέστης.

Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται: 
 Η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού [συμπερ. ΦΠΑ].
 Η επιβάρυνση ανά μαθητή [συμπερ. ΦΠΑ]. Η διαμονή και μετακίνηση των 

συνοδών καθηγητών θα πρέπει να είναι δωρεάν.
Να αναφέρεται η προσφερθείσα συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά 
μαθητή για δύο περιπτώσεις: α) τιμή ξενοδοχείου στο Μέστρε ή σε όμορη 
πόλη (εντός του αστικού ιστού) της Βενετίας μόνο με πρωινό και β) τιμή 
ξενοδοχείου στο Μέστρε ή σε όμορη πόλη (εντός του αστικού ιστού) της 
Βενετίας με πρωινό και ένα γεύμα.

 Κατηγορία και περιοχή ξενοδοχείου
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 Ειδικότερα:
Ξενοδοχείο τριών και πάνω αστέρων, στο Μέστρε ή σε όμορη πόλη (εντός 
του αστικού ιστού) της Βενετίας (Ρητή αναφορά του ονόματος του 
ξενοδοχείου). 
Τα δωμάτια θα πρέπει να είναι έως τετράκλινα για τους μαθητές και 5 
μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του 
ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά 
τη διαμονή και το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την εύρυθμη διαμονή (θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ).

 Η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία

 Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο του ειδικού 
σήματος λειτουργίας.
Σε περίπτωση που κάποια προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου δεν περιέχει 

τα ανωτέρω στοιχεία θα θεωρηθεί άκυρη.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή 

διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη 
συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, 
χωρίς αποζημίωση του τουριστικού γραφείου.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 20/02/2017   και ώρα 
13:00. Οι προσφορές καταθέτονται σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους στο γραφείο 
του  Γενικού Λυκείου Αγρού (Αγρός Κέρκυρας, 49083) τηλ. 2663071202, καθημερινά από 
08.00 έως 14.00. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την Τετάρτη  22/02/2017 και ώρα 
12.30.
  
Επισυνάπτουμε το αρχικό πρόγραμμα της εκδρομής που περιλαμβάνει τις 
μετακινήσεις με τουριστικό λεωφορείο με ξεναγό στην Ιταλία:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

 09.40’ : Συγκέντρωση στο Γενικό Λύκειο Αγρού.
 10.00’ : Αναχώρηση από το Γενικό Λύκειο Αγρού για το αεροδρόμιο Ιωάννης 

Καποδίστριας .
 12.45’ : Πτήση με προορισμό το Τρεβίζο στην Ιταλία.
 13.30’ : Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τρεβίζο.
 14.00’ : Αναχώρηση για την πόλη της Πάδοβα.
 15:00’: Γεύμα σε εστιατόριο της πόλης της Πάδοβα.
 16:00’: Επίσκεψη στο μουσείο του πανεπιστήμιου της Πάδοβα. 
 17:30’: Περιήγηση στην πόλη της Πάδοβα και στα αξιοθέατα της πόλης [πλατεία 

Πράτο(Prato della Valle), Βασιλική Αγίου Αντωνίου (Sant' Antonio di Padova)].
 18:30’: Αναχώρηση για το ξενοδοχείο.
 19.30’ : Άφιξη στο ξενοδοχείο  και τακτοποίηση.
 21.30’ : Βραδινό φαγητό.



Παρασκευή 28 Απριλίου 2017
 09.30’ : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την πόλη της Βενετίας.
 10.00’ : Επίσκεψη στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου (Basilica di San Marco). 
 11.30’ : Επίσκεψη στο «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Σπουδών της Βενετίας» και περιήγηση στο μουσείο.  
 14.00’ : Γεύμα σε εστιατόριο της πόλης της Βενετίας.
 15:30’: περιήγηση στη Βενετία και τα αξιοθέατα [Παλάτι Δόγηδων (Palazzo 

Ducale di Venezia), Γέφυρα Ριάλτο (Ponte di Rialto), κανάλια)]
 18.30’ : Αναχώρηση για το ξενοδοχείο. 
 19.00’ : Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 20.30’ : Βραδινό φαγητό.

Σάββατο 29 Απρίλιου  2017
 09.30’ : Αναχώρηση για την πόλη της Τεργέστης.
 11.30’ : Επίσκεψη στον Ελληνικό ναό του Αγίου Νικολάου.
 12.30’: Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο του Ιωάννη Σκαραμαγκά (Museo della 

Fondazione Giovanni Scaramangà di Altomonte). 
 14.30’: Γεύμα σε εστιατόριο της πόλης της Τεργέστης.
 15.30’ : Περιήγηση στην πόλη της Τεργέστης και στα σημαντικότερα μνημεία της 

[πλατεία Ενότητας (Piazza dell'Unita d'Italia), Ρωμαϊκό θέατρο (Teatro Romano)]. 
 18.45’ : Αναχώρηση για το ξενοδοχείο.
 19.15’ : Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 20.30’ : Βραδινό φαγητό.

Κυριακή 30 Απρίλιου 2017

 07.30’ : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο.
 09.35’ : Πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας στην 

Κέρκυρα. 
 12.00΄ : Άφιξη στην Κέρκυρα και αναχώρηση, με λεωφορείο, για το Γενικό 

Λύκειο Αγρού. 
 13.30’ : Άφιξη στο Γενικό Λύκειο Αγρού.

Ο Διευθυντής

Αλέξανδρος Αμαραντίδης


