
                                                                                                                            

                                                                     

 

                     

                                                     

 

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήμερης εκδρομής στην

A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

1η μέρα : ΑΓΡΙΝΙΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

Συγκέντρωση στο Σχολείο στις 06.30

αναχώρηση για την Σερβία, 

στο σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος των διαβατηρίων και αναχώρηση για την 

Σερβία. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα 

 στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 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: 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πληροφορίες: κ. Παρασκευή Μαδιά

-Καπέλη Σοφία (Υποδ/ντρια)

Τηλέφωνο: 2641022465 

FAX: 2641046155 

e-mail: mail@1lyk-agrin.ait.sch.gr

                                                                                                                             

                                                                      

                                                     ΠΡΟΣ  ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήμερης εκδρομής στην

Σερβία» 

 

.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :Σερβία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 28/03/2023 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 01  /04/2023 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : 50 (ΤΑΞΗ Α΄- Β΄) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 5  

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η μέρα : ΑΓΡΙΝΙΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  

Συγκέντρωση στο Σχολείο στις 06.30  το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και 

αναχώρηση για την Σερβία, μέσω Εγνατίας οδού. Με  ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε 

στο σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος των διαβατηρίων και αναχώρηση για την 

Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του Μοράβα καταλήγουμε αργά

στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

: κ. Παρασκευή Μαδιά (Δ/ντρια)- 

(Υποδ/ντρια) 

agrin.ait.sch.gr         

                                       
                                          
                                            

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήμερης εκδρομής στην 

το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και 

ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε 

στο σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος των διαβατηρίων και αναχώρηση για την 

του Μοράβα καταλήγουμε αργά  το  απόγευμα 

στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

                                        
                                          ΑΓΡΙΝΙΟ, 10 /01/2023 
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2η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Σερβίας . Πρώτη επίσκεψη στο Ναό του Αγίου 

Σάββα. Στην  συνέχεια  θα  δούμε τον Σιδηροδρομικό σταθμό, την οδό Nemanjina 

και την Resavska, απολαμβάνοντας τη θέα στα κτίρια υπουργείων, αλλά και 

ενθυμούμενοι το βομβαρδισμό του 1999, με τα γκρεμισμένα στρατιωτικά κτίρια. 

Συνεχίζουμε με την εκκλησία του Αγίου Μάρκου δίπλα στο πανέμορφο πάρκο 

Τασμάϊνταν, τη Βουλή της Σερβίας, το Παλιό και το Καινούργιο παλάτι, την Πλατεία 

του Νίκολα Πάσιτς και αμέσως μετά την κεντρική και μεγαλύτερη πλατεία της 

πόλης, την Πλατεία Δημοκρατίας με το Εθνικό μουσείο και το Εθνικό θέατρο , το 

πάρκο, το μνημείο του Ρήγα Φεραίου και τον πύργο Νέμπογισα και το φρούριο 

Καλεμέγκνταν (Kalemegdan) όπου θα απολαύσουμε τη θέα στο σημείο συνάντησης 

των ποταμών Σάββα και Δούναβη. Εδώ βρίσκεται και το Στρατιωτικό Μουσείο, ένα 

ζωντανό μουσείο πολεμικού υλικού . Στη συνέχεια  θα επισκεφτούμε το Σπίτι των 

Λουλουδιών, μουσείο και άλλοτε κατοικία, του επί σειρά ετών προέδρου της 

Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας JosipBrozTito, 

όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Επόμενος προορισμός η περιοχή Ζέμουν με 

ιστορικά μπαρόκ κτίρια, πλατείες και παραδοσιακά café. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα Περίπατος στον πεζόδρομο και χρόνος 

ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση .  

 

 

3η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ- ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το βουνό Φρούσκα Γκόρα, τόπος 

γνωστός ως σερβικό Άγιον Όρος με τα 15 μοναστήρια του. Εμείς θα δούμε ένα. 

Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ με πρώτη 

στάση το φρούριο Πετροβαραντίν .Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το κέντρο της πόλης 

του Νόβι Σαντ  με την οδό Dunavska (Δουνάβσκα) και ZmajJovina, τους 

πεζόδρομους, την πλατεία Ελευθερίας, το Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο, την 

Καθολική Εκκλησία της Παναγίας, και άλλα αξιοθέατα. Επιστροφή στο Βελιγράδι το 

βράδυ. Δείπνο. Ελεύθερος  Χρόνος . Διανυκτέρευση 

 

4η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΙΣ  

Μετά το πρόγευμα άμεση αναχώρηση για  την πόλη του  Νις  την  τρίτη μεγαλύτερη 

πόλη στην Σερβία. Άφιξη  στο  Νις,  τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο.  Η Νις έχει 

πλούσια ιστορία και πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία. Επίσκεψη στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης και ιστορικά μνημεία της πόλης και  ελεύθερος χρόνος  για  μια  

γνωριμία  με την πόλη. Διανυκτέρευση . 

 

5η μέρα: Αναχώρηση από ΝΙΣ  

Μετά το πρωινό και ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο και με διάφορες στάσεις 

επιστροφή αργά το βράδυ, στο Αγρίνιο. 

 



                                                                                                                             

                                                                      

 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Στην εκπαιδευτική επίσκεψη προβλέπεται να λάβουν μέρος (50) 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: 

1. Τα ξενοδοχεία να είναι 3*- 4*  , τα δωμάτιά τους να είναι δίκλινα ή τρίκλινα για 

τους μαθητές  (όχι ράντζα) και μονόκλινα για τους καθηγητές-συνοδούς. Επίσης να 

προσφέρουν πρωινό .  

2. Τα ξενοδοχεία να είναι κοντά-κεντρικά της αντίστοιχης πόλης , να αναφέρονται το 

ονόματά τους και να βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των δωματίων τους για τις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες . 

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

ψυχαγωγία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και πληρούν τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας και υγιεινής. 

4. Η μετακίνηση να γίνει με λεωφορεία , ασφαλή , εφοδιασμένα με ζώνες 

ασφαλείας ,με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΚΤΕΟ, κ.λ.π) , να είναι σε 

κυκλοφορία λιγότερο από δέκα έτη και να έχoυν όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Επίσης τα λεωφορεία να είναι 

στη διάθεση των μαθητών σε όλη την διάρκεια της οδικής εκδρομής και να 

περιλαμβάνουν όλες τις εισόδους και κάθε άλλο έξοδο στις πόλεις. 

6. Οι οδηγοί (2) να είναι έμπειροι και συνεργάσιμοι. 

7. Συνοδεία ξεναγού. 

8. Είσοδος σε μουσεία (να αναφέρεται αναλυτικά). 

9. Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. 

Επίσης για την ανάληψη της εκδρομής απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, 

όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας (ή καραντίνας σε περίπτωση κρούσματος covid 19), ενώ 

μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει ειδικό 

σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17-01-2023  και ώρα 12:00  , 

όπου θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν οι προσφορές από την αρμόδια επιτροπή 

του σχολείου,  όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Θα επιλεγεί η πλέον 

συμφέρουσα προσφορά, που θα πληροί τις καλύτερες προδιαγραφές για το σχολείο. 

Η επιλογή θα γίνει με οικονομικά, αλλά και ποιοτικά κριτήρια. 

 



                                                                                                                             

                                                                      

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.).                                           

3. Αναμένουμε και θα γίνουν αποδεκτές και πιθανές άλλες προτάσεις συν (+), πλην 

(-) δυο (2) ημερών που θα εξυπηρετούν την ομαλή εκτέλεση της εκδρομής και θα 

είναι οικονομικά συμφέρουσες για το σχολείο. 

                                          

                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

                                                                              

                                         ΜΑΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                           


