
 

 

 

 

  

 

 

 

                       Αγρίνιο, 16-10-2018 

                                 Αρ. πρωτ. 1341  

 

 

           
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: 2
ο
 ΓΕΛ. Αγρινίου                                   

Πληροφορίες: : Γ. Τσιπάς 

Τηλέφωνο: 2641023467 

FAX: 2641023467 

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

 

 

 ΠΡΟΣ   

   

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ   ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  υποβολής  οικονομικής  προσφοράς 

για πολυήμερη  εκπαιδευτική  επίσκεψη  στο  Εξωτερικό 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2-4-2019  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 6-4-2019   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 48-49  ΤΑΞΗ: Α-Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 5 
 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΡΙΤΗ, 2-4-2019: Αναχώρηση από το Αγρίνιο με προορισμό την Αθήνα για μεταφορά των μαθητών 

μέσω του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος με πρωινή και  απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο του 

Ντύσσελντορφ  (ή για αεροδρόμιο της ευρύτερης περιοχής). Άφιξη στη Γερμανία, όπου λεωφορείο 

θα περιμένει τους μαθητές στο αεροδρόμιο με  κατεύθυνση προς το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση  στα 

δωμάτια. Ανάλογα με τις ώρες πτήσεις, δρομολογείται μια μικρή «εξερευνητική» περιήγηση  της 

ομάδας στην παλιά πόλη του Ντύσσελντορφ. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 3-4-2019: Πρωινό στο ξενοδοχείο και στις 9.00 π.μ. Αναχώρηση για το ελληνικό Λύκειο του 

Ντύσσελντορφ. Μεσημεριανό φαγητό στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια ξενάγηση στα μνημεία, 

μουσεία και αξιοθέατα της πόλης του Ντύσσελντορφ. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.  

ΠΕΜΠΤΗ, 4-4-2019: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση στις 9.00 π.μ. με λεωφορείο από το 

Ντύσσελντορφ  με προορισμό τις Βρυξέλλες με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό. 

Άφιξη αργά το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τακτοποίηση των μαθητών στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5-4-2019:Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 9.00 π.μ. για επίσκεψη στο 

Παρλαμεντάριουμ, το Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνήθως διαρκεί περίπου 

60-90 λεπτά. Επίσκεψη στο ύψους 103 μέτρων μνημείο Ατόμιουμ (Atomium). Περιήγηση-ξενάγηση 

στην πόλη των Βρυξελλών με ελεύθερο χρόνο για μεσημεριανό φαγητό. Δείπνο και  διανυκτέρευση 

στο ξενοδοχείο. 



ΣΑΒΒΑΤΟ, 6-4-2019: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση στις 9.00 π.μ. για την πόλη Μπριζ, 

ξενάγηση, μεσημεριανό φαγητό. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο Βρυξελλών (ή σε αεροδρόμιο 

ευρύτερης περιοχής) για επιστροφή με αεροπλάνο  στην Αθήνα με απογευματινή ή βραδινή (έως τις 

12.00 μ.μ. άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος) απευθείας πτήση. Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για 

Αγρίνιο με λεωφορείο. Άφιξη  στον αύλειο χώρο του σχολείου. 

 

 Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση, καθώς είναι εύλογο πως  οι ώρες των πτήσεων θα 

επηρεάσουν τον όλο προγραμματισμό, όπως και το ότι πρέπει να έρθουμε σε επικοινωνία 

με όλους τους αρμόδιους φορείς για να δρομολογηθούν οι επισκέψεις, γιατί για τις  

σχολικές επισκέψεις απαιτείται εκ των προτέρων κράτηση και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

τη διαθεσιμότητα. 

 

                                                            Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1.  Μεταφορά των συμμετεχόντων με λεωφορείο, όταν πρόκειται να μετακινηθούν οδικώς 

και πιο συγκεκριμένα από και προς Αγρίνιο -΄΄Διεθνές   Αεροδρόμιο Αθηνών, από 

Αεροδρόμιο - πόλη του Ντύσσελντορφ και από Ντύσσελντορφ στις Βρυξέλλες  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. Προαπαιτούμενο 

ο συνοδός γραφείου- ξεναγός.   Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο και για τυχόν βραδινές 

εξόδους των μαθητών.  

2. Αεροπορικά εισιτήρια για μετακίνηση των συμμετεχόντων από το αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιζέλος στο Ντύσσελντορφ και από Βρυξέλλες επιστροφή στο Ελ. Βενιζέλος. 

3. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3 ή 4 αστέρων(*) και  κατά προτίμηση  στο κέντρο της πόλης, 

τόσο στην Γερμανία όσο και στο Βέλγιο. Δίκλινα - τρίκλινα – τετράκλινα δωμάτια για 

τους μαθητές και μονόκλινα ή  δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

4. Πρωινό με ή χωρίς ημιδιατροφή, είτε στο ξενοδοχείο είτε σε χώρους εστίασης εκτός 

ξενοδοχείου.  

5. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, 

κλπ.) 

6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

7. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

8. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 

9. 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. 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. 



Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο του 

Διευθυντή του 2
ου

 ΓΕΛ Αγρινίου, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την  Τρίτη,  23-10-2018  και ώρα 

10.00 π.μ. 

 

 Ο Διευθυντής  

 

 

 Γεώργιος Τσιπάς 
 Β______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 

 


