
  

 

ΝΕΟΧΩΡΙ  15/10/2018 

Αρ.Π.ρ: 972  ΦΕ 13   

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΛ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ 10 Τ.Κ. 30001 ΝΕΟΧΩΡΙ 

Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΠΙΚΟΣ 

Τηλέφωνο:  232091311 

FAX:     2632093104 

e-mail:  mail@lyk-neoch.ait.sch.gr 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΝΕΟΧΩΡΙ –ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ-ΝΕΟΧΩΡΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  ΤΡΙΤΗ  2/ 4 / 2019       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  6:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  : ΣΑΒΒΑΤΟ   6/ 4/ 2019       ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 24:00  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: (30)      ΤΑΞΗ : Α’ Β΄Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΤΡΕΙΣ  (03) 
 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 2/4/19 

Αναχώρηση από Νεοχώρι στο χώρο του σχολείου στις 6:00 π.μ με  κατεύθυνση το αεροδρόμιο Ελευθέριος 

Βενιζέλος.  

Αναχώρηση με  πρωινή πτήση για Ντίσελντορφ (ή αεροδρόμιο ευρύτερης περιοχής)  

 Άφιξη στην Γερμανία το μεσημέρι  , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , φαγητό. 

Απογευματινή έξοδος και δείπνο στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4/19 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ελληνικό Λύκειο του Ντίσελντορφ 

Ακολουθεί μεσημεριανό φαγητό στο κέντρο της πόλης και ξενάγηση σε αξιοθέατα, μουσεία, μνημεία .  

Δείπνο στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 

ΠΕΜΠΤΗ  4/4/19 

Πρωινό και στην συνέχεια αναχώρηση για τις βρυξέλλες με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό ξεκούραση. 

Άφιξη αργά το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5/4/19 

Πρωινό και στην συνέχεια επίσκεψη και ξενάγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .Μετά την ξενάγηση 

επίσκεψη στην πόλη και ξενάγηση σε μνημεία αξιοθέατα. 

 Δείπνο στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  6/4/19 

Μετά το πρωινό  αναχώρηση για την πόλη Μπριζ . Μικρή ξενάγηση μεσημεριανό . 

Αναχώρηση για αεροδρόμιο των Βρυξελλών ή ευρύτερης περιοχής πτήση βραδινή. 

Άφιξη τις 12 περίπου στο Ελευθέριος Βενιζέλος 

Αναχώρηση για το Νεοχώρι με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις 4 περίπου το βράδυ . 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

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

2. Το μεταφορικό μέσο να είναι το πολύ δεκαετίας 

3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

4. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

7. Ξενοδοχείο τουλάχιστον  3
ων

 ή  4
ων

   αστέρων με πρωινό  

8. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

9. Προαπαιτούμενο ο συνοδός γραφείου- ξεναγός. 

10. Οι οδηγοί να είναι έμπειροι οι οποίοι θα είναι στην διάθεσή μας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και 

στην βραδινή έξοδο.  

11. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

12. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

13. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει ως εξής  20% προκαταβολή , 70% τρεις  μέρες πριν την εκδρομή και 

το 10% μετά την εκδρομή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 

ΓΕΛ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  19/10/2018, και ώρα 11:00  

 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 Λιαπίκος Δημήτριος 

 Οικονομολόγος 


