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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
 

                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   04-12-2018 

                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Φ. 23 / 466 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΑΤΡΑ - 

ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2321031490 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2321031490 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@gym-n-skopou.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) [3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ] 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά 

στο διάστημα από 11/04/2019 ως 14/04/2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

         ΜΑΘΗΤΩΝ: 
32 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

        ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
3 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

 

A΄ Κατηγορίας 4 αστέρων(****).Τα 

δωμάτια θα είναι μονόκλινα για τους 

συνοδούς και τρίκλινα ή δίκλινα για τους 

μαθητές τα οποία θα βρίσκονται στην ίδια 

πτέρυγα και θα είναι κατά το δυνατό 

συγκεντρωμένα,  με πρωινό (καθημερινά) 

και 2 βραδινά γεύματα,  

Να κατατεθεί με την προσφορά και βεβαίωση 

του ξενοδοχείου για την κράτηση των 

δωματίων. 

     β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): 

Θα προτιμηθεί η προσφορά για ξενοδοχείο 

μέσα στην πόλη της Πάτρας και του 

Ναυπλίου (εκτός αν δεν υπάρξει τέτοια 

προσφορά) 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Με την κατάθεση των προσφορών θα 

υποβληθεί ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο θα 

οριστικοποιηθεί στη συνέχεια. 

1.Θα προβλέπεται ξενάγηση στις Μυκήνες 

από επίσημο ξεναγό η αμοιβή του οποίου 

θα περιλαμβάνεται στην τελική τιμή. 

2. Θα υπάρχει συνοδός του γραφείου καθ’ 
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όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

3. Θα υπάρχει 2
ος 

οδηγός του γραφείου, ώστε 

να καλύπτονται όλες οι ώρες μετακίνησης 

των μαθητών και οι βραδινές έξοδοι, χωρίς 

περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 

4. Η  καταβολή  των χρημάτων θα γίνει σε  

τρεις   (3)  δόσεις. Η πρώτη δόση (1/3) με την 

υπογραφή των  συμβολαίων, η δεύτερη ( 1/3 ) 

θα δοθεί μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση 

και το υπόλοιπο 1/3 αμέσως μετά την 

επιστροφή. Ως ρήτρα μη τήρησης 

οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου ορίζεται 

το 1/3 του συνολικού κόστους της εκδρομής. 

Θα δοθούν ατομικές αποδείξεις στους γονείς 

των μαθητών. 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ . Θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη 

αστικής και επαγγελματικής ευθύνης. Πρέπει 

να κατατεθούν με την υποβολή της 

προσφοράς:  

 Όνομα ασφαλ. Εταιρείας και  

 Αριθμός Ασφ. Συμβολαίου 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: --- 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα 

κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 12/12/2018 & 

ώρα 12.00΄ στο γραφείο του Διευθυντή του 

σχολείου με ευθύνη των ταξιδιωτικών 

γραφείων, θα συνοδεύονται δε από υπεύθυνη 

δήλωση του ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    

      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

Δεν επιθυμούμε να κάνουμε χρήση εισιτηρίων  

free, αλλά στην  τελική τιμή να 

ενσωματώνεται οποιαδήποτε έκπτωση ή 

προσφορά. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ    

Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 
06.00      Αναχώρηση από Νέο Σκοπό 

08.00      Στάση Κατερίνη 

10.30      Στάση Καραβόμυλος 

12.30      Δελφοί – Ξενάγηση – επίσκεψη στο μουσείο 

15.30      Στάση Γαλαξίδι  - Γεύμα 

18.00      Στάση  Ναύπακτο 

19.00       Στάση Αντίρριο 

20.00      Άφιξη στην Πάτρα – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Βραδινός περίπατος στο κέντρο της 

πόλης 

                Διανυκτέρευση 

 

Παρασκευή  12  Απριλίου  2019 
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08.00      Πρωινό 

09.00      Αναχώρηση από ξενοδοχείο 

11.00      Άφιξη Ολυμπία – ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο – επίσκεψη στο μουσείο 

15.00      Στάση Μεγαλόπολη για γεύμα 

17.30      Άφιξη στο Ναύπλιο – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – νυχτερινή έξοδος για φαγητό 

                Διανυκτέρευση 

 

Σάββατο   13  Απριλίου  2019 
 
08.00      Πρωινό  

08.30      Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

09.00      Άφιξη στις Μυκήνες – ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο – επίσκεψη στο μουσείο 

11.00      Άφιξη στη Νεμέα - ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο – επίσκεψη στο μουσείο 

12.30      Άφιξη στο Ναύπλιο – ξενάγηση στο Παλαμήδι – στο Μπούρτζι – στο Πολεμικό Μουσείο 

– στο Ιστορικό  κέντρο της παλιάς πόλης- βόλτα στην παραλία. 

18.30      Άφιξη στο ξενοδοχείο – ξεκούραση 

21.00      Βραδινή διασκέδαση  -  Διανυκτέρευση 

 

Κυριακή    14  Απριλίου  2019 
 
08.00      Πρωινό 

08.30      Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

09.00      Στάση στην Επίδαυρο – Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο – στο μουσείο – στο θέατρο 

11.30      Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου 

14.30      Στάση για γεύμα στα Καμένα Βούρλα 

16.00      Αναχώρηση για Σέρρες με ενδιάμεσες στάσεις 

22.00      Άφιξη στο Νέο Σκοπό 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                                                                                                               ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 




