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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΚΛΔΙΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΗ 
ΓΙΟΡΓΆΝΩΗ ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ 

ΥΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ-ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  
ΣΑ ΣΡΙΚΑΛΑ-ΜΔΣΔΩΡΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ-ΔΛΑΣΗ –ΠΔΡΣΟΤΛΙ 

 

1. α) ΥΟΛΔΙΟ: 1
ν
 ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΡΩΝ  

    β) ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΥΟΛΔΙΟΤ: 23210 22506 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΔΙΟΤ: 23210 98245 

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

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΣΡΙΚΑΛΑ/ΜΔΣΔΩΡΑ/ΛΙΜΝΗ 
ΠΛΑΣΗΡΑ/ΔΛΑΣΗ/ΠΔΡΣΟΤΛΙ 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΔΡΩΝ: ΣΡΔΙ ΜΔΡΔ ( ΓΤΟ ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ) 

4. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ: 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 20 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 

ΑΒΒΑΣΟ 21 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 

ΚΤΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 ( εκέρα 
επηζηροθής) 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ   
    ΜΑΘΗΣΩΝ: 

51 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 

4 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ: 

Οη δύν δηαλπθηεξεύζεηο ζα γίλνπλ ζε μελνδνρείν 
5***** ζηα Σξίθαια ή ζε μελνδνρείν 5***** / 
4**** ζηελ πεξηνρή ηεο Καιακπάθαο κε 
εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη βξαδηλό) θεληξηθή 
ζέξκαλζε θαη ίδηεο παξνρέο κε ηνπο ππόινηπνπο 
πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ. Η επηηξνπή ζα εθηηκήζεη 
αξρηθά ηηο πξνζθνξέο ησλ 5***** μελνδνρείσλ θαη 
ζηε ζπλέρεηα ησλ 4**** θαη ζα επηιέμεη ηελ 
πξνζθνξόηεξε θαη νηθνλνκηθόηεξε (ηηκή  θαη 
πξνζθεξόκελεο παξνρέο). Σα δφκάηηα ζα 
βρίζθοληαη οπφζδήποηε ζηοσς τακειούς 
ορόθοσς, ηρίθιηλα(ηρία κολά θρεβάηηα, ότη 
ράληδο ή έλα δηπιό θαη έλα κολό) θαη ειάτηζηα 
ηεηράθιηλα, αλ ηο επηηρέποσλ οη προδηαγραθές 
ηφλ δφκαηίφλ. Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο ζε 
κνλόθιηλα ζηνπο αληίζηνηρνπο νξόθνπο. Με ηελ  
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θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο λα πξνζθνκηζηνύλ ηα 
πξνζύκθσλα κε ηα πξνηεηλόκελα μελνδνρεία. 
Δπηπιένλ ππεύζπλε δήισζε όηη ην μελνδνρείν 
δηαζέηεη λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη όηη 
πιεξνύληαη όινη νη όξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

7. ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ: 

 Έλα ζύγτρολο ιεφθορείο ηο οποίο ζα πρέπεη λα 
δηαζέηεη όιες ηης προβιεπόκελες από ηελ θείκελε 
λοκοζεζία προδηαγραθές, ώζηε λα πιερούληαη οη 
όροη θαη οη προϋποζέζεης αζθαιείας γηα ηελ 
κεηαθίλεζε καζεηώλ θαη εθπαηδεσηηθώλ. 
Απαηηείηαη από ηολ οδεγό ηοσ ιεφθορείοσ ε 
πρέποσζα ζσκπερηθορά προς ηοσς καζεηές θαη 
εθπαηδεσηηθούς ηες εθδροκής. 

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 
από 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. Γελ ζα 
ππάξρεη θακία άιιε επηβάξπλζε ζηελ ηηκή γηα 
παξνρή εθ ησλ πζηέξσλ. 

9. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΝΑΙ (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 Γηεπζπληή ηνπ 1νπ

 Γπκλαζίνπ, ηο 
αργόηερο κέτρη ηελ Σεηάρηε 22 Ιαλοσαρίοσ 2020 
θαη ώρα 11.00 π.κ. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ 
πξνζθνξώλ, ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα 
ζπλεδξηάζεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 11.30 κ.κ. γηα 
ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ. 

12. ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΥΙ): 

Δπηζηξνθή ηνπ 50%  ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ 
εθδξνκή καζεηή /- ηξηαο ζηε πεξίπησζε πνπ γηα 
ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο καηαησζεί ε 
ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο.   

 

 

 

 

 

Ο Γηεπζπληήο 

Νηθόιανο Γεκνύδεο 

Μαζεκαηηθόο 

 

 

 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ-ΔΚΓΡΟΜΗ 

 

 

Παραζθεσή 20 Μαρηίοσ 2020 (έρρες-Σρίθαια-Καιακπάθα) 

Αλαρώξεζε πεξίπνπ ζηηο 7.00 π.κ. γηα ηνλ πξώην πξννξηζκό καο, ηα Σρίθαια κε ελδηάκεζε 
ζηάζε. Καηά ηελ άθημε ζα πεξηεγεζνύκε ζηα αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό. 
ηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ην μελνδνρείν. Σαθηνπνίεζε  ζηα δσκάηηα. Ξεθνύξαζε. Γείπλν ζην 
μελνδνρείν. Βόιηα ζηα Σξίθαια. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 

άββαηο 21 Μαρηίοσ 2020( Σρίθαια – Διάηε – Περηούιη – Λίκλε Πιαζηήρα) 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ ιίκλε Πιαζηήξα. Θα θάλνπκε ηελ πεξηήγεζε καο 
κε ην ιεσθνξείν. Θα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηάζε ζην επηβιεηηθό θξάγκα. ηε ζπλέρεηα 
αλαρσξνύκε γηα ηα γξαθηθά ρσξηά Διάηε θαη Πεξηνύιη. Θαπκάδνπκε ηα γξαθηθά πέηξηλα ζπίηηα 
θαη ηα παιηά αξρνληηθά. Θα επηζθεθηνύκε ηα ηζηνξηθά πέηξηλα γεθύξηα ηεο πεξηνρήο. Σν κεζεκέξη 
ζα γεπκαηίζνπκε ζε ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο. Αλαρώξεζε ην απόγεπκα γηα ην μελνδνρείν. 
Ξεθνύξαζε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

Κσρηαθή 22 Μαρηίοσ 2020  (Σρίθαια-Καιακπάθα-Μεηέφρα-έρρες) 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αθνύ ηαθηνπνηήζνπκε ηηο απνζθεπέο ζην ιεσθνξείν 
επηζθεπηόκαζηε ηελ Καιακπάθα. ηε ζπλέρεηα αλεβαίλνπκε ζηα Μεηέσξα. Θα πξνζθπλήζνπκε 
ζηελ Μνλή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα έξξεο, κε ώξα άθημεο 21.00 
κ.κ. 
 

 

Σο πρόγρακκα ελδέτεηαη λα ηροποποηεζεί θαηά ηελ δηάρθεηα ηες εθδροκής, αλάιογα κε ηης 
αλάγθες ποσ ζα προθύυοσλ. 


