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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

& ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ,  
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 

για την μετακίνηση στην ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ   
 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  ΑΓΡΙΝΙΟ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 14/3/2023 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 19/3/2023  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ : 43-45    

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  5  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα: ΤΡΙΤΗ 14/3/2023 

Αγρίνιο - Βελιγράδι Συγκέντρωση  και αναχώρηση στις 6.00 μ.μ. και για το Βελιγράδι. Ημίωρες 

στάσεις για ξεκούραση. Άφιξη  τακτοποίηση, δείπνο  και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3/2023 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3  Βελιγράδι – Βουδαπέστη. Περιήγηση  στο Βελιγράδι, στο Κοινοβούλιο της Σερβίας, 

στο παλαιό Παλάτι, στον Ναό του Αγίου Σάββα, στην πλατεία Δημοκρατίας,  και στον κεντρικό 

πεζόδρομο του Πρίγκιπα Μιχαήλ, άποψη από τα γκρεμισμένα στρατιωτικά κτίρια από τον 

βομβαρδισμό του 1999. Αναχώρηση στις 11.30 πμ.μ. και άφιξη στις 7.00 μ.μ. στη Βουδαπέστη.  

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Κρουαζιέρα στον Δούναβη. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2023 



Πρωινό, αναχώρηση για Βιέννη Ημερήσια ξενάγηση/περιήγηση στα ιστορικά σημεία της πόλης, 

επίσκεψη στους κήπους από τα θερινά ανάκτορα του Schönbrunn,  Stephansplatz, μεσημεριανό 

φαγητό, συνέχεια περιήγησης. Επιστροφή στη Βουδαπέστη, δείπνο διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/2023 

Βουδαπέστη, περιήγηση στην πόλη (την πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, το 

καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου), επίσκεψη στο Ελληνικό σχολείο, συνεργασία με τους 

μαθητές του, παρουσίαση εργασιών.  Συνέχεια περιήγησης στην πόλη, λεωφόρος της 

Δημοκρατίας, Κοινοβούλιο, πεζόδρομος Vaci, κρουαζιέρα στον Δούναβη. Δείπνο και 

διανυκτέρευση  

5η ημέρα: ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/2023 

Συμπληρωματική πρωινή ξενάγηση Βουδαπέστης (γέφυρα των Αλυσίδων,  λόφος του Γκέλερτ , 

τον πύργο των Ψαράδων, Εκκλησία του Ματια,  Δούναβης. Αναχώρηση για Νόβισαντ, περιήγηση 

στην οδό Dunavska (Δουνάβσκα) και ZmajJovina, τους πεζόδρομους, την πλατεία Ελευθερίας, το 

Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο, την Καθολική Εκκλησία της Παναγίας, τον Καθεδρικό Ναό, το 

Δημαρχείο και άλλα αξιοθέατα,  ελαφρύ φαγητό στον κεντρικό πεζόδρομο.  5.30 μμ Αναχώρηση 

για Βελιγράδι  άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση 

6η ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/2023 

08.30 Αναχώρηση για Αγρίνιο με ενδιάμεσες στάσεις.  

Απαιτήσεις Προσφοράς 

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

περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυμούμε τα εξής: 

1. Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά 

μαθητή. Στην τιμή σας να συμπεριλαμβάνονται εισιτήρια επισκέψεων, κρουαζιέρας κλπ. και ο 

Φ.Π.Α.. 

2. 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, με πρωινό και ημιδιατροφή.  

3. Τα ξενοδοχεία να είναι ασφαλή, όχι σε κακόφημες περιοχές, να αναφέρονται το ονόματά τους και 

να βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των δωματίων τους για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλοι οι χώροι επίσκεψης για διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία διαθέτουν 

νόμιμη άδεια λειτουργίας και πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής. 

5. Η μετακίνηση να γίνει με λεωφορείο, πολυτελές,, κλιματιζόμενο, εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας , 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΚΤΕΟ, κ.λ.π), με αναφορά στο έτος 1ης κυκλοφορίας και να έχει  

όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μετακινήσεις στο εξωτερικό.  Το λεωφορείο να είναι στη 



διάθεση των μαθητών σε όλη την διάρκεια της εκδρομής και να περιλαμβάνει όλες τις εισόδους και 

κάθε άλλο έξοδο στις πόλεις. Στην προσφορά να γίνεται του τύπου και του αριθμού των θέσεων των 

επιβατών.  

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

7. Αρχηγός /συνοδός του ταξιδιωτικού πρακτορείου, ξεναγός στις ξεναγήσεις/περιηγήσεις.  

8. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, ξενάγηση στα  

σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος). 

9. Θα γίνει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο,  στο οποίο θα αναφέρεται η τμηματική καταβολή του 

ποσού της εκδρομής (30% με την υπογραφή, 40% μια βδομάδα πριν την αναχώρηση και 30% με την 

επιστροφή). Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.  

10. Υποχρεωτική ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης διοργανωτή.-Υποχρεωτική ταξιδιωτική 

ασφάλιση ασθενείας ή ατυχήματος των συμμετεχόντων στην εκδρομή. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη 

των μαθητών/τριών και των συνοδών σε όλη η διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.  

11. Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική επίσκεψη αναβληθεί  λόγω ακύρωσης των εκδρομών από το 

ΥΠΑΙΘ (covid 19 άλλης πανδημίας, έκτακτων συνθηκών που αυτή την στιγμή δε δύνανται να 

προβλεφθούν) το πρακτορείο οφείλει να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό ή το ποσό που θα έχει 

καταβληθεί μέχρι παραμονή της εκπαιδευτικής επίσκεψης στους συμμετέχοντες μαθητές/τριες. 

Επίσης σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια κατά τον έλεγχο πριν την αναχώρηση βρεθεί 

θετικός σε covid 19 και επομένως δεν θα συμμετάσχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο οφείλει να αφαιρέσει ολόκληρο το ποσό του μη συμμετέχοντος/ουσας από το συνολικό 

ποσό της εκπαιδευτικής επίσκεψης και να μην επιμεριστεί/επιβαρύνει αυτό στους/στις υπόλοιπους 

μαθητές/τριες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει 

ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ) σε σφραγισμένο φάκελο στο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου,  

Αγ. Χριστοφόρου 109 στο Αγρίνιο,  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20/2/2023 και ώρα 12:00 . Θα επιλεγεί 

η πλέον συμφέρουσα προσφορά, με οικονομικά, αλλά και ποιοτικά κριτήρια, που θα πληροί τις καλύτερες 

προδιαγραφές για το σχολείο.  

 

Εκ μέρους της Σύμπραξης Σχολείων   

Μαργάρα Θεοδώρα           

Δ/ντρια 7ου Γυμνασίου Αγρινίου ΠΕ78 


