
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
————— 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 
 

Ταχ. διεύθυνση : ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ  
Ταχ. κώδικας : 30014 
Ιστοσελίδα : gym-evinoch.ait.
Πληροφορίες : Κονδραλής Σ 
Τηλέφωνο : 2631039357 
F A X : 2631039393                              

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής 

προσφοράς για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 

 
Το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου

στο Μόναχο – Νυρεμβέργη 
περίπτωση θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά. Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα 
ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλλουν τις προσφορές τους 
2019 έως 11-12-2019 και ώρα 11:00μμ. Η προσφορά κατατίθεται 
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και 
Δήλωση  ότι  διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων
λειτουργία τουριστικού γραφείου, 

 
1 ΣΧΟΛΕΙΟ 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ* ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

 

.sch.gr 

                               

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

Ευηνοχώρι

Αρ. Πρωτ.: 

 
 
 
 
ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής 
προσφοράς για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 

Ευηνοχωρίου στη Γερμανία» 

Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου θα πραγματοποιήσει τετραήμερη Εκπαιδευτική επίσκεψη 
Νυρεμβέργη – Νταχάου το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου. Σε κάθε 

περίπτωση θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά. Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα 
ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλλουν τις προσφορές τους το χρονικό διάστημα από 

2019 και ώρα 11:00μμ. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή 
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και 

βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων
λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

Μόναχο – Νυρεμβέργη

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Αναχώρηση: 1 έως 7 -
αναχώρησης νωρίς το πρωί 
Επιστροφή: 4 έως 10 -
Ώρα: Βραδινή 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Μαθητές δεκαεπτά,(17) ΓΟΝΕΑΣ ένας 
(1) . 
 Συνοδοί καθηγητές: δυο
 Σύνολο: είκοσι (20)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Λεωφορείο – Αεροπλάνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ξενοδοχείο 
ημιδιατροφή 

τριών (3)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ* ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 1η ημέρα: Ευηνοχώρι
Μόναχο – Επίσκεψη στο 
Μονάχου- Περιήγηση στο Μόναχο 
Διανυκτέρευση στο Μόναχο

2η ημέρα: Επίσκεψη στο στρατόπεδο

Ευηνοχώρι, 6/12/2019 

Αρ. Πρωτ.:   274 

ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής 
προσφοράς για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου 

θα πραγματοποιήσει τετραήμερη Εκπαιδευτική επίσκεψη 
Νταχάου το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου. Σε κάθε 

περίπτωση θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά. Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα 
το χρονικό διάστημα από 6-12-

κλειστή στο σχολείο. 
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και Υπεύθυνη  

βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Νυρεμβέργη – Νταχάου  

-3-2020 - Ώρα 
αναχώρησης νωρίς το πρωί 

-3- 2020 – 

δεκαεπτά,(17) ΓΟΝΕΑΣ ένας 

δυο (02) 
0) άτομα 

Αεροπλάνο 

τριών (3) αστέρων με 

Ευηνοχώρι– Αθήνα – 
Επίσκεψη στο 2ο Γυμνάσιο 
Περιήγηση στο Μόναχο - 

Διανυκτέρευση στο Μόναχο 

Επίσκεψη στο στρατόπεδο 



  συγκέντρωσης Νταχάου – Επίσκεψη στο 
μουσείο Τεχνολογίας Deutshes Museum 
–Γλυπτοθήκη Μονάχου - Διανυκτέρευση 
στο Μόναχο 
3η ημέρα: Επίσκεψη στο 2ο 
Γυμνάσιο Μονάχου – Μετάβαση στη 
Νυρεμβέργη - Επισκέψεις και 
ξενάγηση στην πόλη - 
Διανυκτέρευση στο Μόναχο 
4η ημέρα:. Μόναχο ( περιήγηση στην 
πόλη ) - Πτήση επιστροφής Μόναχο 
Αθήνα- Ευηνοχώρι 
 

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΟΛΕΩΝ - 
ΔΙΟΔΙΑ –ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΝΑΙ 

8 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

ΝΑΙ 

9 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 

10 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

11 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ 

12 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Τετάρτη 1 1 -12-2019 
 και ώρα 11.00 πμ. 

13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 Τετάρτη 11-12-2019 
 και ώρα 11.00 πμ. 

 
 
 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

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

2. Σαφής αναφορά ονόματος και κατηγορίας του καταλύματος (τουλάχιστον 3 αστέρων) και 
επιπλέον αριθμός δωματίων και κλινών, παρεχόμενες υπηρεσίες και να μην χρησιμοποιείται 
ο όρος παρόμοιο. Σημαντικό τα δωμάτια να βρίσκονται στον ίδιο όροφο και στο ίδιο κτίριο. 

3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ.) 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένεια. 
Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 

6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 



7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας τις νόμιμες προϋποθέσεις 
κυκλοφορίας, να είναι τουριστικό με κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική 
εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ 

8. Δημοτικοί φόροι, είσοδοι πόλεων φόροι αεροδρομίων και διόδια. 

9. Αεροπορικά εισιτήρια για την διαδρομή Αθήνα - Μόναχο και Μόναχο - Αθήνα με 
απευθείας πτήση. Θα προτιμηθούν η πρωινή αναχώρηση και η βραδινή επιστροφή 
καθώς και οι μη Low Cost αεροπορικές εταιρείες. 

10. Ημιδιατροφή καθημερινά. 

11. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

12. Βεβαίωση αεροπορικής εταιρείας για κράτηση εισιτηρίων στο όνομα του σχολείου καθώς 
και βεβαιώσεις των ξενοδοχείων για κρατήσεις δωματίων. 

13. Το συμφωνηθέν ποσό της εκδρομής θα δοθεί μόνον ηλεκτρονικά κατά το 75% έως και 1 
ημέρα πριν την εκκίνησή της και το υπόλοιπο 25% 1 ημέρα μετά την τέλεσή της. 

14. Πριν την αναχώρηση όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του λεωφορείου θα 
εξετάζονται από την Τροχαία Μεσολογγίου. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας και δικαιώματος εξωτερικού τουρισμού, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, 
καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του σήματος. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα 
υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια 
αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Στην επιλογή θα ληφθούν υπόψη ΜΟΝΟΝ όσες προσφορές 
πληρούν στο απόλυτο τις ως άνω προδιαγραφές, η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του 
τουριστικού γραφείου, η καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής, η οικονομική 
προσφορά και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
τους όρους αυτής της προκήρυξης. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω 
προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες 
ενέργειες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 
Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 -12-2019 και ώρα 11π.μ. 
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμία προσφορά και για κανένα 
λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 

 


