
 

 

 

 

Πάλαιρος   6/12/2018  

                                         Αρ.πρωτ.  1098 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  Γυμνάσιο  & Λ.Τ. Παλαίρου 

Πληροφορίες:  Μπογόρδου Αγγελική 

Τηλέφωνο:  6973580864 

FAX: 2643041369 

e-mail: mail@gym-palair.ait.sch.gr 

 Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για διήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 31-1-2019                                            ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7:00 π.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 1-2-2019                                                ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21:00 μ.μ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 17                                     ΤΑΞΗ:  Α ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Πέμπτη 31-1-2019  

 Αναχώρηση από Πάλαιρο στις 7:00 π.μ. με ενδιάμεση στάση. 

 Άφιξη  στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. 

Επίσκεψη στη Βουλή στις 16.00  

.        Βραδινή έξοδος για φαγητό. 

Παρασκευή 1-2-2019  

Μετά το πρωινό επίσκεψη στην Έκθεση για τα 500 χρόνια από την γέννηση του leonardo da vinci 

 (στο παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι ). 

Ελεύθερος χρόνος. 

Αναχώρηση για Πάλαιρο με ενδιάμεση στάση στις 4.00 μ.μ. 

 

 



 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (να υποβληθεί άδεια 

κυκλοφορίας –  έτος 1
ης

 κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό - δηλ. έτος κατασκευής στο 

εργοστάσιο  –  βεβαίωση ΚΤΕΟ ). 

2. Σαφής αναφορά στην προσφορά του ονόματος και της κατηγορίας του καταλύματος ( ξενοδοχείο 4**** 

σε κεντρικό σημείο της πόλης κατά προτίμηση ή ξενοδοχείο 3*** αν δεν υπάρχει διαθέσιμο 4****  – θα 

ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών).  Θα απαιτηθούν για τους μαθητές  1 δίκλινο 1 

τρίκλινο και 3 τετράκλινα καθώς και 1 δίκλινο για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. 

3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (πρωϊνό). 

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

5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των 

συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

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 και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

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 και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

σε σφραγισμένο φάκελο (όχι με fax ή email ) στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το 

αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17-12-2018, ώρα 10:00 π.μ. 

Αποσφράγιση προσφορών Δευτέρα 17-12-2018, ώρα 11:00 π.μ. 

Η ανάρτηση των προσφορών και το όνομα του Ταξιδιωτικού γραφείου που θα αναλάβει το έργο θα 

γίνει στο τοπικό site  http://www.xiromeronews.blogspot.gr 

 

 

Ο Διευθυντής  

 

Τ.Υ.Σ. 

 

Δάγλας Ν. Δημήτριος  

Μηχ. Αυτ/σμού ΠΕ20 - Msc Εκπ/κής Ψυχολογίας 
 

 

 

 

 

 


