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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κέρκυρα 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 30/03/2023 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 02/04/2023 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 38 
ΤΑΞΗ: Γ΄ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: τέσσερις (04) 
 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Ημέρα 1η, Πέμπτη 30/03/2023 

Αναχώρηση από το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου στις 08:00.  
Στάση στις 10:30 στα Ιωάννινα και αναχώρηση στις 11:00 για Ηγουμενίτσα 

(πορθμείο/δρομολόγιο με πλοίο διάρκειας περίπου 1 ½  ώρας).  
Άφιξη στην Κέρκυρα, γεύμα στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. 
Επίσκεψη στο Ποντικονήσι και στις 20:30 βραδινή περιήγηση/δείπνο στην πόλη (πλατεία 

Σπιανάδα-Λιστόν), επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ημέρα 2η, Παρασκευή 31/03/2023 

Πρωινό. Αναχώρηση στις 9:30 για επίσκεψη στο Μον Ρεπό, στην πλατεία Νέου 
Φρουρίου, στην Ιόνιο Βουλή και στην Ιόνιο Ακαδημία.  Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο 
στις 14:30. 

Στις 18:30, προγραμματισμένη ξενάγηση σε μνημεία ιστορικού και εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος της πόλης (Παλαιό και Νέο Φρούριο, Ανάκτορα, Ι. Ναός Αγίου Σπυρίδωνα, 
Ναός Ανουντσιάτα λόγω της σχέσης της με τη ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571) . Δείπνο, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ημέρα 3η, Σάββατο 01/04/2023 

Πρωινό, αναχώρηση στις 9:00 για προγραμματισμένη επίσκεψη και ξενάγηση στο 
Ανάκτορο και μουσείο Αχίλλειον στο Γαστούρι, στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής 
Τράπεζας και στο Δημαρχείο. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 15:30. 

Στις 18:30, μετάβαση στο μνημείο πεσόντων του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και έπειτα 
ελεύθερος χρόνος/δείπνο στη πόλη, επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ημέρα 4η, Κυριακή 02/04/2023 

Πρωινό, αναχώρηση από την Κέρκυρα στις 09:00. Στάση στις 12:30 στα Ιωάννινα. 
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Σύντομη ξενάγηση  στο Κάστρο, σημείο αναφοράς για την πόλη, γεύμα. Αναχώρηση για 
Ναύπακτο στις 17:00. Στις 20:00 άφιξη στη Ναύπακτο (3ο Γυμνάσιο). 
Απαιτήσεις Προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

 Μεταφορά από τη Ναύπακτο στην Κέρκυρα, μετακινήσεις στα αξιοθέατα, όπως 
ακριβώς αναφέρονται στο πρόγραμμα (εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα), ακτοπλοϊκά εισιτήρια, επιστροφή στη Ναύπακτο. 

 Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου (κλιματιζόμενο λεωφορείο 50 θέσεων) και 
τυχόν πρόσθετων προδιαγραφών. 

 Ξενοδοχείο 3* ή 4* με πρωινό (ξεχωριστή προσφορά) στην πόλη της Κέρκυρας ( έως 
5-6 km από το κέντρο της πόλης) . Απαιτούνται τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια για 
τους μαθητές/μαθήτριες και τρία (04) μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, για 
τρεις (03) διανυκτερεύσεις. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση. 

 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μαθητών και των συνοδών σε όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. 

 Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της εκδρομής και του κόστους ανά μαθητή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Το λεωφορείο μετακίνησης θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να 
έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

 Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των 
νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου η οποία βρίσκεται 
σε ισχύ. 

 Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το 
σχολείο, στοοποίο θα αναφέρεται ρητά η τμηματική καταβολή του ποσού της 
εκδρομής (30% προκαταβολή με την υπογραφή, 40% μια εβδομάδα πριν την 
αναχώρηση και 30% στην επιστροφή). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο 
στο γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
27/02/2023  και ώρα 13:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 28/02/2023 και 
ώρα 12:00 .  
 

 Ο Διευθυντής 
 
 
 
 
         Ιωάννου Χρήστος κλ. ΠΕ01 MSc. 

 


