
  

 

                             Ναύπακτος    14-11-2012 

       Αριθμ. Πρωτ.:   2148       

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1
ο
 ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Πληροφορίες:   Μπόθου Μ. 

Τηλέφωνο:  2634022045 

FAX:   2634021239 

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

 Προς την ΔΔΕ Αιτ/νίας 

Μεσολόγγι 

( για ανάρτηση) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Βουδαπέστη-Βιέννη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 2012       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7.00πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  14 Δεκεμβρίου  2012        ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  8.00μμ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 65             ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 05 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

8/12/2012:  Αναχώρηση από Ναύπακτο, άφιξη και διανυκτέρευση στη Σερβία (πιθανά στο 

Μπαρατσίν). 

9/12/2012:  Πρωινό, αναχώρηση για Βουδαπέστη, εγκατάσταση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 

διανυκτέρευση. 

10/12/2012:  Πρωινό και ξενάγηση στη Βουδαπέστη. Αναχώρηση για Βιέννη, εγκατάσταση στο 

ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

11/12/2012:   Πρωινό, ξενάγηση στη Βιέννη, δείπνο, διανυκτέρευση.  

12/12/2012: Πρωινό, αναχώρηση για Μπρατισλάβα-Βουδαπέστη, εγκατάσταση στη Βουδαπέστη, 

δείπνο, διανυκτέρευση. 

13/12/2012:  Πρωινό, αναχώρηση για Σερβία. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

14/12/2012:  Πρωινό, αναχώρηση για Ελλάδα και επιστροφή στη Ναύπακτο. 

 

Γ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ( ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ) 5ηµερο 

                  Πράγα-Κάρλοβυ Βάρυ-∆ρέσδη-Βιέννη 



 

Απαιτήσεις Προσφοράς 
 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων το οποίο διέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας που 

εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων της Τουριστικής ή άλλης νομοθεσίας. 

2.  Το κατάλυμα θα πρέπει απαραίτητα να έχει θέρμανση, ζεστό νερό και τουαλέτες/μπάνιο εντός 

δωματίων και να προσφέρει υποχρεωτικά πρωινό (σε περίπτωση που στο κατάλυμα δεν παρέχεται 

πρωινό, η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε άλλο χώρο πλησίον του καταλύματος και αποτελεί υποχρέωση 

του ταξιδιωτικού πρακτορείου να το συμπεριλάβει στην τιμή της διαμονής). 

3. Το κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια της αρμόδιας αρχής, 

η οποία θα είναι σε ισχύ.  

4. Ο οδηγός και ο συνοδηγός να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις εντολές του αρχηγού της 

επίσκεψης. 

5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

6.      Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

8. Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α. Στην προσφορά να αναφερθεί το 

συνολικό κόστος της εκδρομής, αλλά και το κόστος ανά άτομο. 

9. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

10. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο  

(Μεσολογγίου 49, 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)   το   αργότερο     μέχρι  την    Παρασκευή 16-11-2012     και ώρα 18.00 

μ.μ. 

Για οποιαδήποτε  διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

 

 

 Η Διευθύντρια 

 

 

 ΜΠΟΘΟΥ  ΜΑΡΙΑ 
 


