
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για 

εκπαιδευτική επίσκεψη του Ιδιωτικού Γυμνασίου

Τρίκαλα( Θεσσαλία).» 

A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ : ΤΡΙΚΑΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 5/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 6/5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 28 ΑΤΟΜΑ

 

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πέμπτη, 5-5-2022: 

 Μετάβαση με τουρι

συνέχεια άφιξη στα Τρίκαλα.

 Φαγητό σε χώρο εστίασης

 Δείπνο σε χώρο εστίασης

 

Παρασκευή, 6-5-2022: 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο

 Επίσκεψη στα Μετέωρα.

 Μεσημεριανό σε χώρο εστίασης 

 Επίσκεψη στο μουσείο Βρέλλη

 Επιστροφή στη Ναύπακτο

                                                                                                                             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ Π&Δ ΕΚΠ

ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛ

 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

Ταχ. Δ/νση  : Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου

Ταχ. Κωδ.  : 30300 

Πληροφορίες : ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ 

Τηλ. : 26340-21607 

e-mail : gymnasio@kotronis.edu.gr
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για 

Ιδιωτικού Γυμνασίου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη στ

ΤΡΙΚΑΛΑ 

/5/2022 

5/2022 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΤΑΞΗ Α’ Γυμνασίου): 25 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

ΑΤΟΜΑ 

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ριστικό λεωφορείο στο βοτανικό κήπο Νεοχωρίου

συνέχεια άφιξη στα Τρίκαλα. 

σε χώρο εστίασης - Ολιγόωρη ανάπαυση στο ξενοδοχείο. 

σε χώρο εστίασης και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

τα Μετέωρα. 

ιανό σε χώρο εστίασης . 

Επίσκεψη στο μουσείο Βρέλλη 

Επιστροφή στη Ναύπακτο 
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gr 

 

                                                            

 

               ΠΡΟΣ    Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης

Αιτωλοακαρνανίας

Κύπρου 20

302 00 Μεσολόγγι

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για διήμερη 

των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη στα 

Νεοχωρίου και στη 

 

  

 Ναύπακτος 13/4/2022                                    

                    Αριθ. πρωτ.: 40  

 

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 

Αιτωλοακαρνανίας 

Κύπρου 20 

302 00 Μεσολόγγι 

 



 

 

Στην  προσφορά  σας  να  αναφέρεται  η  συνολική  τιμή  της  εκδρομής,  αλλά  και  η 

επιβάρυνση ανά μαθητή. Στην τιμή σας να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.. Ως προς τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά σας και να 

περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυμούμε τα εξής: 

1. Κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο που να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας. 

2. Το ξενοδοχείο να είναι τουλάχιστον 4* και να προσφέρει πρωϊνό, τα δωμάτια που 

χρειαζόμαστε είναι: 

 Δύο (2) δίκλινα 

 Επτά (7) τρίκλινα και 

 Τρία (3) μονόκλινα για τους καθηγητές-συνοδούς.  

Να μην υπάρχει δωμάτιο μαθητών σε όροφο όπου δεν υπάρχει δωμάτιο συνοδού.  

3. Στην προσφορά να υπολογίζονται όλοι οι φόροι και τα διόδια. 

4. Πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων στην 

εκδρομή, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Να δοθεί χωριστά η τιμή, ώστε να 

επιλεγεί πρόσθετη ασφάλιση ή όχι αντίστοιχα. 

5. Παρουσία του οδηγού του γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

6. Βεβαίωση του ξενοδοχείου για κρατήσεις δωματίων. 

7. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη 

χώρων, είσοδος σε μουσεία κτλ). 

8. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

9. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το 

σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η τμηματική καταβολή του ποσού της 

εκδρομής (25% με την υπογραφή, 50% μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση και 25% 

με την επιστροφή). 

10. 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. 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 

όρους αυτής της προκήρυξης. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το 

σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (κατακράτηση 

μέρους των συμφωνηθέντων χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κτλ). 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο Σύγχρονα 

Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη – Ιδιωτικό Γυμνάσιο. (Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, 30300, 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) το αργότερο μέχρι την Μ.Πέμπτη 21/4/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ0402 


