
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ 

για (3)τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  ςτη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  

 

ΣΟΠΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ: ΝΑΤΠΑΚΣΟ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΝΑΤΠΑΚΣΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ:   21/03/2023                                  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ:   07:00            

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ:  23/03/2023                ΩΡΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ:     22.00     

 ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ:50  

ΣΑΞΗ:  Γ’ Γυμνασίου 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΤΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ:4  

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 
1

η
 μζρα, Σρίτη 21 Μαρτίου 2023  

Αναχϊρθςθ από Ναφπακτο για Καςτοριά με ενδιάμεςθ ςτάςθ (Δια μζςω Ιόνιασ –   Εγνατίασ Οδοφ).  
Περιιγθςθ και φαγθτό ςτθν πόλθ τθσ Καςτοριάσ. 
Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ. Άφιξθ- Σακτοποίθςθ ςτο Ξενοδοχείο. 
Περιιγθςθ και βραδινό φαγθτό ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ. Πρϊτθ Διανυκτζρευςθ. 
2

η
 μζρα, Σετάρτη 22 Μαρτίου 2023  

Επίςκεψθ- ξενάγθςθ ςε: Κάςτρα- Άγιοσ Δθμιτριοσ – Λευκόσ Πφργοσ. 
Φαγθτό ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ 
Περιιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ (Ροτόντα- Πλατεία  Αριςτοτζλουσ –Αψίδα Γαλερίου). Επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο. 
Βραδινό φαγθτό. Δεφτερθ Διανυκτζρευςθ. 
3

η
 μζρα, Πζμπτη 23 Μαρτίου 2023  

Αναχϊρθςθ από Θεςςαλονίκθ για Βεργίνα (ξενάγθςθ).  
Φαγθτό ςτθν πόλθ τθσ Βζροιασ και επίςκεψθ ςτθν Παναγία ουμελά. 
Επιςτροφι ςτθ Ναφπακτο με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ. 
                                         
 
 
 
 

 

 

                        

 

 
  
ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2o ΓΕ.Λ Ναυπάκτου  

 

 
 
 
 

 
 
Διεφθυνςη: Νικολάου Τςάρα 9-Ναφπακτοσ-30300 
Πληροφορίεσ : Μπέκοσ Αντώνιοσ 
Τηλ. &Fαx    :  2634022230 
e-mail            : mail@2gym-nafpakt.ait.sch.gr 

 Ναφπακτοσ  3/2 /2023 
 

                                                                         αρ.πρ.: 20 

 

  
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Π&Δ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ 

2o ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 
 
 

mailto:mail@2gym-nafpakt.ait.sch.gr


Απαιτήςεισ Προςφοράσ 

Η προςφορά κα πρζπει οπωςδιποτε να περιζχει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Κλιματιηόμενο λεωφορείο που να πλθροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςθ ΚΣΕΟ, για 

τισ μεταφορζσ των μακθτϊν ςφμφωνα με το πρόγραμμα τθσ εκδρομισ. Θα δίνονται με ςαφινεια: 

ο τφποσ, θ άδεια κυκλοφορίασ, ο αρικμόσ των κζςεων των επιβατϊν, το 1ο ζτοσ κυκλοφορίασ και 

τυχόν πρόςκετεσ προχποκζςεισ. 

2. Διαμονι ςε κεντρικό ξενοδοχείο 3-4 αςτζρων, με πρωινό ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

3. Σα δωμάτια των ξενοδοχείων να είναι δίκλινα-τρίκλινα-τετράκλινα  για τουσ μακθτζσ(να 

αναφζρεται ο αρικμόσ 2-κλινων, 3-κλινων , 4-κλινων) και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ 

κακθγθτζσ. 

4. Τποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι. 

5. Πρόςκετθ αςφάλιςθ θ οποία να καλφπτει τα ζξοδα των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι, ςε 

περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

6. Ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Βεργίνασ. Ξενάγθςθ ςτθ Θεςςαλονίκθ (Σετάρτθ 22.3.2023). 

7. Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει και τον ΦΠΑ. τθν προςφορά να αναφερκεί 

το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ, αλλά και το κόςτοσ ανά άτομο. Η προςφορά κα πρζπει να είναι 

διακριτι (ξεχωριςτό το κόςτοσ του λεωφορείου και ξεχωριςτό το κόςτοσ των ξενοδοχείων ώςτε 

να μπορεί να προςαρμοςτεί ανάλογα με πιθανή μικρή μεταβολή του αριθμοφ των μαθητών) .Σο 

επιλεγμζνο τουριςτικό γραφείο κα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με το ςχολείο, ςτο οποίο κα 

αναφζρεται ρθτά. 

Α)  Η αςφάλεια αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

Β) Η τμθματικι καταβολι του ποςοφ τθσ εκδρομισ (30% με τθν υπογραφι, 40% τρεισ θμζρεσ πριν 

τθν αναχϊρθςθ, και 30% με τθν επιςτροφι). Οι πλθρωμζσ κα γίνουν διατραπεηικά μζςω 

Eurobank. Σα ζξοδα μεταφοράσ ςε άλλθ τράπεηα κα επιβαρφνουν το τουριςτικό γραφείο.  

Κάκε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτθτα κα πρζπει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό 

ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

ε περίπτωςθ που θ εκδρομι αναβλθκεί λόγω ακφρωςθσ των εκδρομϊν από το ΤΠΑΙΘ(covid-19, 

άλλθσ πανδθμίασ, ιδιαιτζρων άλλων ςυνκθκϊν που αυτι τθ ςτιγμι που ςυντάςςεται θ προκιρυξθ δε 

δφναται να προβλεφκοφν) το πρακτορείο οφείλει να επιςτρζψει ολόκλθρο το ποςό ι το ποςό που κα ζχει 

καταβλθκεί μζχρι τθν παραμονι τθσ εκδρομισ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ/τρια πριν τθν 

αναχϊρθςθ  βρεκεί κετικόσ ςε covid19 και επομζνωσ δεν κα μπορεί να ςυμμετάςχει, το ταξιδιωτικό 

γραφείο οφείλει να αφαιρζςει το ποςό που ζχει καταβλθκεί από το ςυνολικό ποςό χωρίσ να επιμεριςτεί 

ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ/τριεσ. 

ε περίπτωςθ ακζτθςθσ των ανωτζρω προχποκζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται για κάκε νόμιμθ 

απαίτθςθ: κατακράτθςθ μζρουσ των χρθμάτων, αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ εκδρομζσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο 

ςχολείο(2ο Γυμνάςιο  Ναυπάκτου- Νικολάου Σςάρα 9 ,Ναφπακτοσ, 30300) το αργότερο μζχρι τθν  

ΠΑΡΑΚΕΥΗ  10  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2023  και ώρα 12:00 μμ. 

 Ο Διευκυντισ  

 τθσ ςχολικισ μονάδασ 

 

                                                                                                                                                               Αντώνιοσ Μπέκοσ         
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