
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για (3)τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  στην ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΠΗΛΙΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:   22/04/2018                                  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:   07.30            

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  24/04/2018                ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:     22.00     

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:40 (22 αγόρια - 18 κορίτσια) 

ΤΑΞΗ:  Β’ Γυµνασίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:6 (3 άντρες – 3 γυναίκες) 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1
η
 μέρα 

                         Αναχώρηση από Ναύπακτο 

Άμφισσα-Λαμία-Βόλος  

Πήλιο (Μακρυνίτσα ή Πορταριά) : γεύμα, περιήγηση 

Τρίκαλα: διανυκτέρευση  

 

2
η
 μέρα 

  Αναχώρηση για Μετέωρα (επίσκεψη σε μονές) 

  Καλαμπάκα: γεύμα 

  Επιστροφή στα Τρίκαλα για: πεζή περιήγηση στην πόλη 

  Διανυκτέρευση 

 

 3
η
 μέρα 

                        Καλαμπάκα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

                        Μέτσοβο: αρχοντικό Αβέρωφ, γεύμα 

                        Γιάννενα : Περιήγηση στην πόλη 

                        Επιστροφή στη Ναύπακτο 

 

 

 

 

 

                        

 

 

  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2o ΓΕ.Λ Ναυπάκτου  

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: Νικολάου Τσάρα 9-Ναύπακτος-30300 

Πληροφορίες : Μπέκος Αντώνιος 

Τηλ. &Fαx    :  2634022230 

e-mail            : mail@2gym-nafpakt.ait.sch.gr 

 Ναύπακτος  28/2 /2018 

 

                                                                         αρ.πρ.: 79  

 

  

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π&Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 



Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Κλιματιζόμενο λεωφορείο που να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ, για 

τις μεταφορές των μαθητών σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής. 

2. Διαμονή σε ξενοδοχείο 3-4 αστέρων, με πρωινό στην πόλη των  ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

3. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων να είναι τρίκλινα-τετράκλινα  για τους μαθητές(να αναφέρεται ο 

αριθμός 3-κλινων , 4-κλινων) και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

5. Πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων στην εκδρομή, σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

6. Το συνολικό κόστος της προσφοράς θα περιλαμβάνει και τον ΦΠΑ. Στην προσφορά να αναφερθεί 

το συνολικό κόστος της εκδρομής, αλλά και το κόστος ανά άτομο. Το επιλεγμένο τουριστικό 

γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά : 

Α)  Η ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης. 

Β) Η τμηματική καταβολή του ποσού της εκδρομής (30% με την υπογραφή, 40% τρεις ημέρες πριν 

την αναχώρηση, και 30% με την επιστροφή). Οι πληρωμές θα γίνουν διατραπεζικά μέσω 

Eurobank. Τα έξοδα μεταφοράς σε άλλη τράπεζα θα επιβαρύνουν το τουριστικό γραφείο. 

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(2
ο
 Γυμνάσιο  Ναυπάκτου- Νικολάου Τσάρα 9 ,Ναύπακτος, 30300) το αργότερο μέχρι την  

ΤΡΙΤΗ  6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  και ώρα 11:00 πµ. 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 

                                                                                                                                                               Αντώνιος Μπέκος         


