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ΠΡΟΣ: 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

δια της 

Δ.Δ.Ε νομού Αιτωλ/νίας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 681 τ. Β΄/06-03-2017 

για την μετακίνηση στην ΛΕΤΟΝΙΑ 

της εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΡΙΓΑ ΛΕΤΟΝΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ στη ΡΙΓΑ: 25-09-2017  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ από ΡΙΓΑ: 29-09-2017  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 6 (έξι). 

ΤΑΞΕΙΣ: Ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Cycling Against Bullying» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 (τέσσερις). Μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Cycling Against Bullying» 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Οδικώς από Θέρμο προς αεροδρόμιο αναχώρησης. 

Αεροπορικώς Αεροδρόμιο – Ρίγα. 

Αεροπορικώς Ρίγα – Αεροδρόμιο άφιξης. 

Οδικώς Αεροδρόμιο – Θέρμο. 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες παροχές. Ξεχωριστή αναφορά τιμής 

2. Σαφής αναφορά της αεροπορικής εταιρείας και τυχόν πρόσθετες παροχές. Σημειώνεται ότι τα 

αεροδρόμια αναχώρησης και άφιξης στην Ελλάδα μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με αυτό που θα μας 

δώσει την φθηνότερη τιμή. Για τον ίδιο λόγο, οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης μπορούν να 

μεταβληθούν κατά μια μέρα πριν και μετά τις προκαθορισμένες. 

3. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή. 



Ειδικότερα: 

• Μεταφορά ΔΕΚΑ (10) ατόμων από ΘΕΡΜΟ σε ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ και επιστροφή. Ημερομηνίες, 

ώρες και αεροδρόμια μεταφοράς ανάλογες με τις πτήσεις. 

• Τιμή αεροπορικών εισιτηρίων με επιστροφή και αποσκευές για ΡΙΓΑ Λετονίας.  

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) καθηγητές [1971, 1973, 1974, 1977] και ΕΞΙ (6) μαθητές [2000 (5), 2001 (1)] 

• Τυχόν πρόσθετες παροχές 

 

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 η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και η τμηματική καταβολή του ποσού. 

Προκαταβολή 30% με την υπογραφή του συμφωνητικού 

Καταβολή 60% με την έκδοση και την παράδοση των εισιτηρίων 

Εξόφληση 10% με την επιστροφή. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο 

(ΓΕ.Λ. Θέρμου ΤΚ 30008) το αργότερο μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ 23-08-2017 και ώρα 11:00 πμ. 

Οι όποιες ενστάσεις να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο (ΓΕ.Λ. Θέρμου ΤΚ 30008) εντός 

προθεσμίας 3 ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 


