
 

 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 26-11-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 
                    εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς  

                                        για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

                                        στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 04-3-2020          ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2:45 π.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 09-3-2020            ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 3:00 π.μ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 42 

 ΤΑΞΕΙΣ: Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  KAI : Α΄, Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 5 

 

                                   Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

                                           (Ελβετία-Γαλλία-Γερμανία) 

1η ημέρα: Τετάρτη  4-3-2020: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΣΑΦΧΑΟΥΣΕΝ-

ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Πέμπτη 5-3-2020: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΜΠΑΝΤΕΝ-ΜΠΑΝΤΕΝ-

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ- Διανυκτέρευση. 

3ηημέρα: Παρασκευή 6-3-2020: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΠΟΛΗΣ) 

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Σάββατο 7-3-2020 :ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ –ΚΟΛΜΑΡ-ΑΛΣΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ- 

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Κυριακή 8-3- 2020: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ 

6η ημέρα: Δευτέρα  9-3-2020: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

Ταχ. διεύθυνση : Κ. Κανάρη  
Ταχ. κώδικας : 300 03 Παναιτώλιο  
Πληροφορίες : Νικόλαος Βάρσος- Παντελής.Βάρρας 
Τηλέφωνο        :26410 – 51217-51288 

   FAX : 26410 – 51401 
e-mail : gympanai@sch.gr 
                      mail@lyk-panait.ait.sch.gr 

mailto:gympanai@sch.gr
mailto:mail@lyk-panait.ait.sch.gr


 

 

                                    

                                    Απαιτήσεις προσφοράς 

1. Μεταφορικά μέσα - προδιαγραφές: Λεωφορείο σύγχρονης τεχνολογίας(όχι 

διώροφο)για τη μεταφορά των μαθητών από το Παναιτώλιο στο αεροδρόμιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος και αντιστρόφως. Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

αποσκευή στις 4-3-2020 με την πτήση Α3 850 της Aegean ώρα: 08.25 από το 

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με άφιξη ώρα 10.15 στη Ζυρίχη και επιστροφή 

στις 8-3-2020 με την πτήση Α3 853 ώρα 19.00 της Aegean από  Ζυρίχη και άφιξη 

ώρα 22.40 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Λεωφορείο 

σύγχρονης τεχνολογίας από και προς το αεροδρόμιο της Ζυρίχης και για όλες τις 

μετακινήσεις μας στο εξωτερικό (αποκλειστικά στη διάθεσή μας). Τα λεωφορεία θα 

πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις νόμιμες προϋποθέσεις 

κυκλοφορίας και να έχουν έγκριση ΚΤΕΟ. Στην προσφορά πρέπει να 

περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι, είσοδοι πόλεων και διόδια και  φόροι 

αεροδρομίων. 

2. Απαραίτητη η παρουσία συνοδού-ξεναγού σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

3. Προδιαγραφές διαμονής: Τέσσερις(4) διανυκτερεύσεις στο Στρασβούργο σε 

ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον τριών αστέρων (με υψηλή 

βαθμολογία στις μηχανές αναζήτησης) με πρωινό σε μπουφέ ,απεριόριστης 

ποσότητας. Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια(όχι με 

προσθήκη επιπλέον κλίνης στα δωμάτια) για  τους μαθητές και σε μονόκλινα 

δωμάτια για τους συνοδούς. Τα δωμάτια να βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα του 

κτηρίου με τους συνοδούς καθηγητές. Να υπάρχει εικοσιτετράωρη υπηρεσία 

ασφαλείας στο ξενοδοχείο. 

4. Απαιτείται η προσκόμιση γραπτής επιβεβαίωσης κράτησης από την αεροπορική 

εταιρεία και το ξενοδοχείο στο όνομα του σχολείου για τις προαναφερθείσες 

ημερομηνίες και ώρες. 

5. Επίσης για την ανάληψη της εκδρομής απαιτείται ασφάλιση ευθύνης 

διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 



 

 

6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά 

μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σαφής αναφορά της τιμής που θα 

διαμορφωθεί σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των συμμετεχόντων 

μαθητών. 

7. 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, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα . 

8. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το 

σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η τμηματική καταβολή του ποσού της 

εκδρομής και 30% με την επιστροφή. Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. 

9. 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 και η 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο στο σχολείο (Κ. Κανάρη Παναιτώλιο) που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση 

το αργότερο μέχρι την   02 /12/2019 και ώρα 12.00 π.μ. 

 

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια                                                            Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια 

 

  

 

 

      Παντελής Βάρρας                                                                                       Νικόλαος Βάρσος  

 

 


