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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-02-2019 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ. 23 / 25 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ 
ΚΟΝΤΙΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2321091436 

γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  2321091826 

δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@gym-ag-pnevm.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – 

ΥΔΡΑ  - ΣΠΕΤΣΕΣ 

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

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά 
στο διάστημα από 28/03/2019 ως 31/03/2019 

(Αναχώρηση στις 28/3/2019 ώρα 7:00 π.μ. και 
επιστροφή στις 31/03/2019 και ώρα 22:00μ.μ.) 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ: 32 ή 33( αγόρια και  κορίτσια)  

β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

 

 

 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

Οι διανυχτερεύσεις θα γίνουν στο 
Ναύπλιο στο κέντρο της πόλης, σε 
ξενοδοχείο 3 αστέρων(***), 4 

αστέρων(****) με πρωϊνό καθημερινά 

και κεντρική θέρμανση.  
Τα δωμάτια θα είναι μονόκλινα για τους 
συνοδούς καθηγητές και τρίκλινα (χωρίς 
ράντζα) ή δίκλινα για τους μαθητές . Τα 
δωμάτια θα βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα 
και θα είναι κατά το δυνατό 
συγκεντρωμένα. Οι μαθητές και οι 
συνοδοί τους θα έχουν τις ίδιες παροχές με 
τους υπόλοιπους πελάτες του ξενοδοχείου. 
Στη προσφορά να αναφέρεται η ονομασία, 
η κατηγορία και η ακριβή τοποθεσία του 
ξενοδοχείου.  
Να κατατεθεί με την προσφορά και β εβαίωση 

 του ξενοδοχείου για την κράτηση των 
 δωματίων στο όνομα του σχολείου. 
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β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): 

 Ξενοδοχείο  στο κέντρο της πόλης του 

 Ναυπλίου  

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
το οποίο είναι στη διάθεση των εκδρομέων για 
οποιαδήποτε μετακίνηση. Στις μετακινήσεις  
περιλαμβάνονται οι νυχτερινές έξοδοι, οι 
λοιπές ξεναγήσεις και την τυχόν μεταφορά 
μαθητή/τριας στο Νοσοκομείο της πόλης. 

 

 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Με την κατάθεση των προσφορών θα 
υποβληθεί ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο θα 
οριστικοποιηθεί στη συνέχεια. 
1. Θα υπάρχει συνοδός του γραφείου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
2. Θα υπάρχει 2ος

 οδηγός του 
γραφείου, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ώρες μετακίνησης των μαθητών και οι 
βραδινές έξοδοι, χωρίς περαιτέρω 
οικονομική επιβάρυνση. 
3. 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 (υποχρεωτικό). Θα υπάρχει ασφαλιστική 
κάλυψη αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πρέπει να 
κατατεθούν με την υποβολή της προσφοράς: 
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Εταιρείας και 
Αριθμός Ασφαλιστικού Συμβολαίου 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθλαψη 
καθηγητών και μαθητών  

 
 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 

 11/02/2019 και ώρα 11:00 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του 
ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. Η 

επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα 
γίνει μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών από αρμόδια επιτροπή, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
13 της Τ.Α. 33120/ΓΔ4/06-03-2017. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1
η
 Ημέρα: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 

7:00 Αναχώρηση από το Γυμνάσιο για Ναύπλιο με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. 
1

η
 στάση στη Βεργίνα (επίσκεψη και ξενάγηση) 

2
η
 στάση στις Θερμοπύλες 

Άφιξη στο Ναύπλιο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2
η
 Ημέρα: Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη με ξεναγούς σε Επίδαυρο, – περιήγηση στο Ναύπλιο-

Κάστρο-Εκκλησία Αγίου Νικολάου. Έξοδο σε Ταβέρνα. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

3
η
 Ημέρα: Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 

Μετά το πρωινό αναχώρηση από το Τολό και πέρασμα με καράβι σε Ύδρα και Σπέτσες. Έξοδο 

στη πόλη. Διανυκτέρευση. 

(Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή άλλου κωλύματος, θα γίνει επίσκεψη 
στην Αρχαία Ολυμπία και παρακαλούμε να υπολογιστεί και να 
αναφερθεί το τυχόν πρόσθετο σχετικό κόστος). 
4

η
 Ημέρα: Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 

Πρωινό – αναχώρηση. Στάση και επίσκεψη στις Μυκήνες. Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου. 
Επιστροφή Σέρρες περίπου στις 22:00μ.μ με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση.  


