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ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
 

—————   
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΠΡΟΣ: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

δια της 
 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
 

  
ΔΔΕ Περιφερειακής 

Ενότητας  Αιτωλ/νίας 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕ.Λ. Θέρμου   
 

Πληροφορίες: Μαραγιάννης Κων/νος   
 

Τηλέφωνο: 2644022261   
 

e-mail: lyktherm@sch.gr   
 

 
 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς  
σύμφωνα με το ΦΕΚ 681 τ. Β΄/06-03-2017  

για την μετακίνηση στη Βενετία  
για την συμμετοχή στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Θέρμο - Βενετία (Ιταλία)  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αναχώρησης: 28-11- 2019  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ επιστροφής: 03-12-2019  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 12 (Δώδεκα). Συμμετέχοντες στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 10 (Δέκα).  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2 (Δύο) 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  

1η ημέρα: 28-11-2019 

16:00: Αναχώρηση από το σχολείο για Ηγουμενίτσα  
21:00: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Αναχώρηση για Αγκώνα. Διανυκτέρευση εν πλω.   

2η ημέρα: 29-11-2019 

13:00: Άφιξη στην Αγκώνα και αναχώρηση για Βενετία (ή ευρύτερη περιοχή) με 
ενδιάμεσες στάσεις.  
20:00: Άφιξη στη Βενετία (ή ευρύτερη περιοχή) και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.   

3η ημέρα: 30-11-2019 

10:00: Συμμετοχή στο συνέδριο.   

4η ημέρα: 01-12-2019 

10:00: Συμμετοχή στο συνέδριο. 



  

5η ημέρα: 02-12-2019 

10:00: Συμμετοχή στο συνέδριο. Αναχώρηση για Αγκώνα. Επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες. Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

6η ημέρα: 03-12-2019 

11:00: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Αναχώρηση για Θέρμο με ενδιάμεσες στάσεις. 
 

16:00: Άφιξη στο Θέρμο. 
 

Απαιτήσεις Προσφοράς 
 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου. 

2. Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο 

με αναχώρηση από το σχολείο, συνοδεία στο πλοίο και επιστροφή στο σχολείο, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα του Συνεδρίου και της εκδρομής. 

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

4. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Αγκώνα – Ηγουμενίτσα με 100% κάλυψη των 

μαθητών και των συνοδών καθηγητών σε καμπίνες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Να 

επισυνάπτεται έγγραφη επιβεβαίωση από την ακτοπλοϊκή εταιρεία στο όνομα του 

σχολείου για την κράτηση των καμπινών. 

5. Έμπειρο αρχηγό – συνοδό κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 

6. Διόδια, παρκινγκ και είσοδοι του τουριστικού λεωφορείου στις πόλεις τις Βενετίας, 

Βερόνας, Μπολόνιας ή Ραβέννας, ανάλογα με τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

του Συνεδρίου. 

7. Τρεις (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην ευρύτερη περιοχή της Βενετίας. με 

πρωινό και γεύμα ή δείπνο (ημιδιατροφή εντός του ξενοδοχείου). 

8. Ολοήμερη εκδρομή με ξενάγηση από επίσημο ξεναγό, στη Βενετία. 

9. Εισιτήρια βαπορέττου για όλους τους εκδρομείς μετ΄ επιστροφής, κατά τη ξενάγηση στη 

Βενετία. 

10. Επίσκεψη και περιήγηση στη Βερόνα, επίσκεψη στην Μπολόνια ή στη Ραβέννα. 

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

ξενάγηση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος). 
 
12. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή. 

13. Υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση ασθενείας ή ατυχήματος των συμμετεχόντων στην 

εκδρομή. 

14. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους 

ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
15. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το 

σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η τμηματική καταβολή του ποσού της 

εκδρομής (30% με την υπογραφή, 40% μία βδομάδα πριν την αναχώρηση 

και 30% με την επιστροφή). Οι πληρωμές θα γίνουν διατραπεζικά μέσω 

Εθνικής Τράπεζας. Αν γίνει μέσω άλλης τράπεζας τα έξοδα θα επιβαρύνουν 

το ταξιδιωτικό γραφείο.  



 

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. 
 

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

σχολείο (ΓΕ.Λ. Θέρμου ΤΚ 30008) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ. 
 

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. 

 

 

 

                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                                        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

                                              ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             

 


