
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Πληροφορίες:  Μπαρμπόπουλος Γεώργιος 

Τηλέφωνο: 2634022045 

FAX: 2634021239 

e-mail:  1lyknafp@sch.gr 

Ναύπακτος 18-4-2018 
Αριθμ. Πρωτ:  ΦΕ13/ 327 

 
 
 
 
 
 

Προς την ΔΔΕ Αιτ/νίας 
Μεσολόγγι 

( για ανάρτηση) 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 03 Μαΐου 2018 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 06 Μαΐου 2018 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22:00 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 78 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 05 
 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
1η  μέρα   3/5 

Αναχώρηση από Ναύπακτο στις 7.00πμ. Στάση στα Ιωάννινα. Αναχώρηση για τον 
αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα , τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, επίσκεψη στο Λευκό Πύργο και το βράδυ έξοδο για φαγητό. 

2η μέρα   4/5 

Επίσκεψη στο Βυζαντινό μουσείο, Εβραϊκό μουσείο, Ροτόντα, Πλανητάριο-Νόησις. 
Απόγευμα επίσκεψη στο Άγιο Δημήτριο. Το βράδυ έξοδο για φαγητό και βόλτα στη πλατεία 
Αριστοτέλους. 

3η μέρα   5/5 

Αναχώρηση για Οχυρό Ρούπελ( Σιδηρόκαστρο), επίσκεψη στη λίμνη Κερκίνη, επιστροφή το 
απόγευμα στη θεσσαλονίκη. Το βράδυ έξοδο για φαγητό και βόλτα στα Λαδάδικα. 

4η μέρα    6/5 

Επταπύργιο, Γεντί κουλέ,  αναχώρηση για Έδεσσα, στάση στο  Μέτσοβο. Επιστροφή στη 
Ναύπακτο 10.00μμ 

mailto:1lyknafp@sch.gr


 

Απαιτήσεις Προσφοράς 
 
 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Κλιματιζόμενα λεωφορεία που να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και να έχουν έγκριση ΚΤΕΟ, για με- 
ταφορά από Ναύπακτο σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και αντίστροφα, καθώς και για τις μετακινήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής. 

2. Διαμονή σε ξενοδοχείο, μέσα στη πόλη της Θεσσαλονίκης( κατά προτίμηση)  τουλάχιστον 3 - 4 αστέρων, με 
πρωινό. 

3. Στη προσφορά να συμπεριλαμβάνεται και ξεναγός στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. 
4. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων να είναι τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς κα- 

θηγητές. 
5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 
6. Πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων στην εκδρομή, σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας. 
7. Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α. Στην προσφορά να αναφερθεί το συ- 

νολικό κόστος της εκδρομής, αλλά και το κόστος ανά άτομο. 
8. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά η τμηματική καταβολή του ποσού της εκδρομής (30% με την υπογραφή, 40% μία βδο- 
μάδα πριν την αναχώρηση και 30% με την επιστροφή). Οι πληρωμές θα γίνουν διατραπεζικά μέσω Euro- 
bank. Τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων σε άλλη τράπεζα θα επιβαρύνουν το ταξιδιωτικό γραφείο. 

9. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 
σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και το ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης. 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο 

(Γ. Αθάνα 49, 30300, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23-04-2018 και ώρα 12:00. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

 
 
 

Ο Διευθυντής 
 
 

Μπαρμπόπουλος Γεώργιος 
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