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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ________ 

Πληροφορίες:     κος ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ____________  

Τηλέφωνο:          2632022353________________________  

FAX:                      2632022353________________________  

e-mail: mail@gym-aitol.ait.sch.gr ____________________  

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:                      ΑΙΤΩΛΙΚΟ   -   ΠΑΡΙΣΙ _____________________________________________________________________________________________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:          08-04-2013 __________________________________  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:       07 00 _____________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:           12-04-2013 ___________________________________  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:         21 00 ____________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:             24                           ΤΑΞΕΙΣ      Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α’ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ                                      

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:         6____________________________________________________________________________________________________  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ηµέρα 1η:  Aιτωλικό - Αθήνα – Παρίσι(Βερσαλίες-Ξενάγηση Λούβρου)  
Συγκέντρωση και αναχώρηση από Αιτωλικό για Αθήνα και το αεροδρόµιο Ελευθέριος  

Βενιζελος.Αφιξη στο Παρισι.Επιβιβαση στο λεωφορειο και αναχωρηση για επισκεψη στο ανακτορο 

των Βερσαλλιων.Επιστροφη στο Παρισι και  ξεναγηση στο µουσειο του Λουβρου.Μετα το περας 

της ξεναγησεως µεταφορα και τακτοποιηση στο ξενοδοχειο.∆ιανυκτερευση. ____________________  

________________________________________________________________________________________  

Ηµέρα 2η :Παρίσι-Εθνική Βιβλιοθήκη – Πανοραµική ξενάγηση πόλεως  
Μετά το πρωινό µετάβαση στην προγραµµατισµένη συνάντηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη του 

Παρισιού.Ακολουθεί πανοραµική ξενάγηση στη πόλη του Παρισιού [Πύργος του Άιφελ,Αψίδα του 

Θριάµβου,ΗλύσιαΠεδία,Πλατεία Οµονοίας,Παναγία των Παρισίων,Πανεπιστήµιο Σορβόννης,µουσείο 

Ορσέ κ.α] _______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 
 
 



Ηµέρα 3η:Παρίσι–Περίπατος στα Βουλεβάρτα -Κρουαζιέρα Σηκουάνα. 
Πρόγευμα και περίπατος στα Βουλεβάρτα[Cafe De la Paix, Opera Garnier, Boulevard Capucines, Rue 

Royale , Rue de la Paix, Rue du Marche St.-Honore, Rue des Petits Champs, Rue de Richelieu και 

επιστροφή στην περιοχή της Όπερας και επίσκεψη στα πολυκαταστήµατα Λαφαγιέτ].Το βράδυ 

κρουαζιέρα στο Σηκουάνα.Επιστροφή στο ξενοδοχείο.∆ιανυκτέρευση.__________________________  

________________________________________________________________________________________  

Ηµέρα 4η:Παρίσι –Eκδροµή στην  Disneyland 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στη Disneyland. __________________________________  

________________________________________________________________________________________  

Ηµέρα 5η:Παρίσι – Αθήνα - Αιτωλικο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για αεροδρόμιο του Παρισιού για την επιστροφή στην Αθήνα[Ελ.Βενιζέλος] οπου 

θα μας περιμένει λεωφορείο για την επιστροφή μας στο Αιτωλικο. __________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  



Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος. 

3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ) 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

5. Προαιρετική ασφάλιση 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 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

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

που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το  αργότερο  μέχρι  την             ΤΡΙΤΗ    05-03-2013 

_________________________, __________________________ και ώρα    10 30  πμ___________________ 

 

 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 

 

         ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 

 


