
  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  18-10-2019 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  Αρ. Πρωτ. 873 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 —————    
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  ΠΡΟΣ  Δ/ΝΣΗΔ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ  

Δ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1
ο 

ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  

Πληροφορίες: Κα Κουτσογιάννη Ιωάννα 

Τηλέφωνο:  2634022045 

FAX: 2634021239  

e-m ail: mail@1lyk-nafp.sch.gr      

  

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής 

προσφοράς  
για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 17/11/2019   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 18/11/2019   

      ΑΡΙΘ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ: 48   

      ΤΑΞΕΙΣ: Β  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3  

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

17/11/2019 (Κυριακή): 8:00π.μ. Αναχώρηση από Ναύπακτο για την Άνω Χώρα 

                                          10:30-12:30 Περίπατος στο καστανό δάσος 

                                             3:00-5:00μ.μ Επίσκεψη στο Νερόμυλο του χωριού 

 

18/11/2019 (Δευτέρα): 10:00-12:30 Περίπατος στο μονοπάτι Τσούρνα 

                                           3:00-5:00μ.μ.  Επίσκεψη και ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο 

                                            8:00μ.μ. Επιστροφή στη Ναύπακτο. 

 

 

 



Απαιτήσεις Προσφοράς  

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:  

  

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:  

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου: ο τύπος, η άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός των θέσεων των 

επιβατών, το ονοματεπώνυμο του οδηγού, το δίπλωμα οδηγού, το έτος 1ης κυκλοφορίας 

μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.   

2.  Λεωφορεία που να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας και να έχουν έγκριση ΚΤΕΟ.  

3. Διαμονή σε ξενοδοχείο  με πρωινό.  

4. Τα δωμάτια του ξενοδοχείου να είναι τρίκλινα και δίκλινα για τους μαθητές, και  μονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές.   

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 

συνολικό 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 

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

Eurobank. Αν γίνει μέσω άλλης τράπεζας τα έξοδα 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 ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο 

στο σχολείο( Γ. ΑΘΑΝΑ 49, 30300, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το 

αργότερο μέχρι την ΠΈΜΠΤΗ 24-10-2019 και ώρα 13:00μ.μ. 

 

 

 

                                                                                                                Η Διευθύντρια  

 

 

 

 

                                                                                                                         Ιωάννα Κουτσογιάννη 

  

  
 

 

 

 

 



 

 

 


