
                                              ΠΡΟΣ 

 

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

 Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο

A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : 
Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 19 μαθητές 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 06-02-2022

Συγκέντρωση  πρώτες πρωινές ώρες 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-Διανυκτέρευση

 

ΤΡΙΤΗ, 07-02-2022: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο   
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Διανυκτέρευση. 
 
 

 

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

Πληροφορίες: κ. Αθ. Σαρδέλης (Δ/ντής

- Ανδρώνη Σπυριδούλα 

Τηλέφωνο: 2641051288 

6978518453 (κ. Ανδρώνη) 

e-mail: mail@lyk-panait.ait.sch
     

ΠΡΟΣ  ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήμερης 

εκπαιδευτική επίσκεψης στo 

Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο» 

 

.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ( ΓΑΛΛΙΑ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06/02/2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :  11/02/2022 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : 41 (+/-2)΄- Α΄,Β΄,Γ΄ Γυμνασίου 22

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 5  

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

2: 

πρώτες πρωινές ώρες στον αύλειο χώρο του Σχολείου.
ΖΥΡΙΧΗ- ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ  -

Διανυκτέρευση.  

 

 
ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΜΠΑΝΤΕΝ-ΜΠΑΝΤΕΝ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ – ΓΕ.Λ. 

Σαρδέλης (Δ/ντής)- 

Ανδρώνη Σπυριδούλα  

sch.gr 

                                         
                                       
                                          
                                            

 (6ήμερης) 

Γυμνασίου 22 μαθητές και 

στον αύλειο χώρο του Σχολείου. 

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-

                                          ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ,  24/11/2022 
                                          ΑΡΙΘ . ΠΡΩΤ. 164 
                                           
                                                                                             



ΤΕΤΑΡΤΗ , 08-02-2022: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ- Διανυκτέρευση. 

 

ΠΕΜΠΤΗ, 09-02-2022 

Πρωινό στο ξενοδοχείο.-   
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ –ΚΟΛΜΑΡ-ΑΛΣΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ- 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -Διανυκτέρευση. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10-02-2022 

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ- ΖΥΡΙΧΗ-(ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) ΑΘΗΝΑ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 11-02-2022 
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 

 

Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ 

Στην εκπαιδευτική επίσκεψη προβλέπεται να λάβουν μέρος 41(+/-2)  μαθητές και  

(5 ) συνοδοί καθηγητές . 

Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή. Στην τιμή σας να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 

Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στην 

προσφορά σας και να περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυμούμε τα εξής: 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι όλοι οι χώροι επίσκεψης για διαμονή, εστίαση και 

ψυχαγωγία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και πληρούν τις 

προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής. 

 
1 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ/Α- 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αεροπορικώς με πρώτη πρωινή (απευθείας) 
πτήση Αθήνα-Ζυρίχη  και τελευταία βραδινή 
πτήση  Ζυρίχη-Αθήνα(με ελληνική αεροπορική 
εταιρία μέλος της IATA) ΟΧΙ εταιρείες low cost. 

Πούλμαν με τις προδιαγραφές που ορίζονται 
από το ΥΠΑΙΘ για την ασφαλή μετακίνηση  των 
μαθητών: 
α) για τη μεταφορά από το σχολείο στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος  στην Αθήνα και αντιστρόφως.  
β) για τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της 

Ζυρίχης, καθώς και για τις επισκέψεις κατά τη 

διάρκεια της εκδρομής. 

 

 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ/ΔΙΚΛΙΝΑ/ΤΡΙΚΛΙΝΑ- 
ΠΡΩΙΝΟ Ή ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 

 Ξενοδοχείο 3* ή 4* σε  δίκλινα 

/τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια (όχι ράντζα) για τους 

μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές.  

 Πρωινό σε μπουφέ  



3 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ, 
ΓΕΥΜΑΤΑ κ.τ.λ.) 

 Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί από το 

πρακτορείο κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο.  

 Έμπειρος συνοδός του ταξιδιωτικού πρακτορείου 

σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 
4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
 

ΝΑΙ 

5 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

ΝΑΙ Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης μαθητών και καθηγητών, κάλυψη 
εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 
 

6 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.) 

ΝΑΙ 

7 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

ΝΑΙ 
 

8 ΕΞΟΦΛΗΣΗ   .Το  συμφωνηθέν ποσό της εκδρομής θα δοθεί 
μόνον ηλεκτρονικά. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού για λόγους 
ανωτέρας βίας θα επιστραφεί όλο το ποσόν στο 
σχολείο.  

 Στην περίπτωση που λόγω COVID 19 ή για άλλους 
σοβαρούς λόγους ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητή / 
μαθήτριας θα του/της επιστραφούν τα χρήματα. 
 

9 ΠΡΟΣΘΕΤΑ  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 6/2/2023   και 
επιστροφή στο  Παναιτώλιο στις 11/2/2023 .  

 Βεβαίωση διαθεσιμότητας αεροπορικών εισιτηρίων 

ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ– ΑΘΗΝΑ 

 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα πρέπει μετά τη 
διαδικασία επιλογής να προσκομίσει στο σχολείο 
βεβαίωση ότι έχει προβεί σε κράτηση των εισιτηρίων 
από την αεροπορική εταιρεία στο όνομα του 
σχολείου. 

 Στην προσφορά να περιλαμβάνονται οι φόροι 
αεροδρομίων, όλα τα έξοδα του λεωφορείου, τα 
διόδια, τα έξοδα parking και βαλίτσα για κάθε μαθητή 
και συνοδό 20-23 κιλα. 

  Έγγραφη βεβαίωση από το ξενοδοχείο για τη 
διαθεσιμότητα δωματίων για το σχολείο μας. 

  Απαιτούνται: 

 Ασφαλιστική ενημερότητα του τουριστικού γραφείου 
σε ισχύ. 

  Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.  

  Φορολογική ενημερότητα του τουριστικού 
γραφείου σε ισχύ. 

 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του  τουριστικού 
γραφείου στην οποία να αναφέρεται ότι τα 



λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις 
μετακινήσεις των μαθητών βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση και διαθέτουν πιστοποιητικό 
πρόσφατου ελέγχου ΚΤΕΟ. 

 Στην επιλογή θα ληφθούν υπόψη η φερεγγυότητα 
και η αξιοπιστία του τουριστικού γραφείου. 
(Πιστοποιητικό ISO 9001). 
 

10 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 30/11/2022, 12:00 το μεσημέρι. 
 

   

Σας υπενθυμίζουμε ότι: 
α) η προσφορά κατατίθεται στο σχολείο κλειστή σε έντυπη μορφή (όχι με email ή 
fax)  
β) προσφορές που δεν πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
ή δεν έχουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. 
γ) η επιλογή του τουριστικού γραφείου θα γίνει με κριτήρια οικονομικά και 
ποιοτικά. Η ποιότητα και ο αριθμός των προσφερόμενων υπηρεσιών θα 
αποτελέσει σημαντικό κριτήριο για την επιλογή. Επομένως η επιτροπή 
αξιολόγησης των προσφορών θα αποφασίσει με κριτήρια που θα εξασφαλίσουν 
την ασφαλή, ομαλή και επιτυχή πραγματοποίηση της εκδρομής, χωρίς να 
υποχρεώνεται να επιλέξει την προσφορά που μειοδοτεί. 
 
Παναιτώλιο,  24/11/2022      
                                                                         

Σημ.: 1. Πρόβλεψη αλλαγής κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων 

ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη 

πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές, 

εκλογές, απεργίες, πόλεμος κ.λ.π) 

 

2. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται 

να αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (κατακράτηση μέρους των 

συμφωνημένων χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π.). 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

                                                                              

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ 


