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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΚΛΔΙΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΙΟΡΓΆΝΩΗ ΣΔΣΡΑΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ 

ΥΟΛΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

ΣΟ ΝΑΤΠΛΙΟ – ΤΓΡΑ – ΠΔΣΔ - ΓΔΛΦΟΙ 

 

1. α) ΥΟΛΔΙΟ: 1
ν
 ΓΤΜΝΑΘΟ ΕΡΡΩΝ  

    β) ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΥΟΛΔΙΟΤ: 23210 22506 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΔΙΟΤ: 23210 98245 

    δ) EMAIL ΥΟΛΔΙΟΤ: mail@1gym-serron.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: 
ΝΑΤΠΛΘΟ – ΕΠΘΔΑΤΡΟ – ΤΔΡΑ - 

ΠΕΣΕ - ΔΕΛΦΟΘ 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΔΡΩΝ: ΣΕΕΡΘ (4) ΣΡΕΘ ΔΘΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΘ 

4. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ: 4/5/6/7  ΑΠΡΘΛΘΟΤ 2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ   

    ΜΑΘΗΣΩΝ: 
64 +-3  

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 
4 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ: 

Οη ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζα γίλνπλ ζηε 

πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ ζε μελνδνρείν 3*** 

θαη 4**** κε πξσηλό θαη θεληξηθή ζέξκαλζε. 

Να πξνζθνκηζζνύλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηα πξνζύκθσλα κε ηα 

πξνηεηλόκελα μελνδνρεία. Όινη νη καζεηέο, -

ηξηεο, ζε ηξίθιηλα θαη ηεηξάθιηλα δσκάηηα ζε 

ρακεινύο νξόθνπο. Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο ζε 

κνλόθιηλα ζηνπο αληίζηνηρνπο νξόθνπο. Οη  

καζεηέο κε ηνπο ζπλνδνύο ηνπο ζα έρνπλ ηηο 

ίδηεο παξνρέο κε ηνπο ππόινηπνπο πειάηεο ηνπ 

μελνδνρείνπ. Επηπιένλ απαξαίηεηε είλαη ε 

ππεύζπλε δήισζε όηη ην μελνδνρείν δηαζέηεη 

λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη όηη πιεξνύληαη 

όινη νη όξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

    β) ΠΔΡΙΟΥΗ (ΚΔΝΣΡΟ ή ΟΥΙ): 

Θα πξνηηκεζνύλ νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ 

μελνδνρεία 3*** θαη 4****  κέρξη 10 ρικ. από 

ηελ πόιε ηνπ Ναππιίνπ.   



7. ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ: 

 Δύν (2) ζύγρξνλα ιεσθνξεία ή έλα δηώξνθν,  

κε δύν νδεγνύο θαη ζπλνδό ηνπ πξαθηνξείνπ. 

Σν ιεσθνξείν-α ζα είλαη ζε απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ηεο εθδξνκήο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο, ώζηε λα 

πιεξνύληαη νη όξνη αζθαιείαο γηα ηελ 

κεηαθίλεζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Σν 

ιεσθνξείν ζα εμππεξεηεί  ην πξόγξακκα ηεο 

εθδξνκήο αιιά θαη ηπρόλ κεηαθνξά καζεηή  

ζην Ννζνθνκείν ηεο πόιεο.   

8. ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: 

Η θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ ζα γίλεη ζε ηξεηο 

δόζεηο. Η πξώηε δόζε (1/3) κε ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ε δεύηεξε (1/3) ηξεηο 

κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη ην ππόινηπν 

(1/3) ηξεηο κέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή. Ωο 

ξήηξα κε ηήξεζεο ηνπ νπνηνπδήπνηε όξνπ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ νξίδεηαη ην 1/3 ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο εθδξνκήο. ηελ 

πξνζθνξά ζα ππάξρεη ην θόζηνο αλά 

καζεηή/ηξηα αιιά θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο 

εθδξνκήο. Οη ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη 

ην Φ.Π.Α. Δελ ζα ππάξρεη θακία άιιε  

επηβάξπλζε ζηελ ηηκή γηα παξνρή εθ ησλ 

πζηέξσλ. 

 

9. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ    

    ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΝΑΘ (Τπνρξεσηηθό). Θα ππάξρεη αζθαιηζηηθή 

θάιπςε αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο, 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Με ηελ 

θαηαβνιή ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα 

θαηαηεζνύλ: Όλνκα αζθαιηζηηθήο Εηαηξείαο 

θαη αξηζκόο αζθαιηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ.  

10. ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ: 
Αζθάιεηα θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ. 

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   

      ΥΟΛΔΙΟ: 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ζην Γξαθείν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ 1
νπ

 

Γπκλαζίνπ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε 21 

Απξηιίνπ 2019  θαη ώξα 10.30 π.κ. Μεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ, ε επηηξνπή 

αμηνιόγεζεο ζα ζπλεδξηάζεη ηελ Πέκπηε 21 

Απξηιίνπ 2019 θαη ώξα 12.30 κ.κ. γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

12. ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΥΙ): 

Δπιθσμούμε 3  free ζσμμεηοτές. Μεηά ην 

ηέινο ηεο εθδξνκήο ην πξαθηνξείν νθείιεη λα 

εθδώζεη απόδεημε ζε θάζε ζπκκεηέρνληα  

αλάινγε κε ηε δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζην 

θαζέλα. Επηζηξνθή ηνπ 40%  ηνπ πνζνύ 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή καζεηή – 

καζήηξηαο ζηε πεξίπησζε πνπ γηα ιόγνπο 

αλσηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο καηαησζεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ.   

 

 

 

 

 



 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ-ΔΚΓΡΟΜΗ 

 

ΠΔΜΠΣΗ 4 Απριλίοσ 2019       
Αλαρώξεζε πεξίπνπ ζηηο 07.00 π.κ. .Μεηά από ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο θηάλνπκε ζηηο Θεξκνπύιεο. 

Οιηγόιεπηε ζηάζε. πλερίδνπκε ην ηαμίδη καο .  ηάζε ζηνλ Θζζκό ηεο Κνξίλζνπ. Άθημε ζην Ναύπιην. 

Φαγεηό θαη κηθξή βόιηα ζηε πόιε. Άθημε ζην μελνδνρείν. Δηαλπθηέξεπζε. 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 5 Απριλίοσ 2019 

Πξσηλό. Αλαρώξεζε γηα Επίδαπξν. Ξελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν από μελαγό. Επηζηξνθή ζην 

Ναύπιην θαη επηζθεπηόκαζηε ην Παιακήδη. Επίζθεςε ζην Κέληξν Πξόιεςεο Ναππιίνπ «ΕΛΠΘΔΑ ΖΩΗ» 

ηε ζπλέρεηα ειεύζεξε ώξα γηα θαγεηό θαη επίζθεςε ζηα αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν . 

Ξεθνύξαζε. Νπρηεξηλή έμνδνο ζην Ναύπιην. 

 

ΑΒΒΑΣΟ 6 Απριλίοσ 2019 

Πξσηλό. Αλαρώξεζε γηα εκεξήζηα εθδξνκή ζηα λεζηά Ύδξα θαη πέηζεο. Επηζηξνθή ην απόγεπκα ζην 

μελνδνρείν. Νπρηεξηλή έμνδνο. Δηαλπθηέξεπζε. 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 7  Απριλίοσ 2019  Πξσηλό. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν. Επίζθεςε ζηηο Μπθήλεο. Ξελάγεζε 

ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν από μελαγό. Αλαρσξνύκε γηα Δειθνύο. Ξελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν από 

μελαγό. Αλαρώξεζε γηα έξξεο. 
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