
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Νυδρί, 31084  

 :    26450 92231 

Φαξ: 26450 92231 

e-mail: mail@gym-nydriou.lef.sch.gr 

Πληροφορίες:    Κων/να Λάζαρη 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή της Β’ τάξης 

Γυμνασίου Νυδριού στη ΒΕΡΟΙΑ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

1. ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΒΕΡΟΙΑ   

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 6/ 4/2023 ώρα: 08:15 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/4/2023 ώρα: 21:00 

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30 

5. ΤΑΞΕΙΣ: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Μια διανυκτέρευση σε Βέροια, και  ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων με πρωινό. Για τους  

μαθητές σε  δίκλινα η τρίκλινα  και για τους συνοδούς καθηγητές σε μονόκλινα.  

3. Τα ξενοδοχεία τα οποία θα προταθούν να αναφέρονται ονομαστικά. 

4. Λοιπές υπηρεσίες: το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις μετακινήσεις και 

περιηγήσεις του προγράμματος (π.χ. παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη 

χώρων κ.λ.π.) 

5. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα με 

ευθύνη του πρακτορείου να γίνει αντικατάσταση λεωφορείου ή οδηγού για την 

απρόσκοπτη συνέχιση της εκδρομής. 

6. Υπεύθυνη δήλωση που θα φαίνεται ότι το λεωφορείο πληροί τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις και είναι τεχνικά ελεγμένο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες (ΚΤΕΟ). 

7. Κατάθεση ασφάλειας ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθενείας. 

8. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

ΗΜ/ΝΙΑ: 19/1/2023  

ΠΡΟΣ:    ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 



ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

9. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά 

μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 13). Το κόστος (συνολικά και 

ανά μαθητή) να αναφέρεται και στην κατηγορία του ξενοδοχείου, π.χ. για 

ξενοδοχεία 3* κόστος………… για ξενοδοχεία 4* …………. Η επιλογή της 

οικονομικότερης προσφοράς θα καθορισθεί για τα ίδια ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (δηλ. για την ίδια κατηγορία ξενοδοχείου). 

 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο 

στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το 

συνολικό κόστος της εκδρομής και προσφορά η οποία να επιμερίζεται ανά 

μαθητή.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με 

Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο της Δ/ντριας του Γυμνασίου 

Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα 

ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1.Αναχωρηση από Νυδρι 8.15 π.μ. για Βέροια με ενδιάμεση στάση Ιωάννινα και άφιξη 

σε  Αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας 14.00 μ.μ.  για ξενάγηση και  γεύμα. Αναχώρηση για 

Βέροια 16.00 μ.μ. και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση 

και αναχώρηση 18.00 μ.μ. για περιήγηση με τα πόδια στη πόλη και δείπνο. Επιστροφή 

σε ξενοδοχείο για διανυκτέρευση 22.00 μ.μ.  

 2. Αναχώρηση 9.00 π.μ. για Σέλι (χωριό και χιονοδρομικό εάν επιτρέπει ο καιρός) και 

άφιξη 9.40 π.μ. Αναχώρηση για Παναγία Σουμελά στις 13.00 μ.μ. Επίσκεψη και γεύμα 

κι αναχώρηση 17.00 μ.μ. 

Άφιξη σε  Νυδρί 21.00 μ.μ. με ενδιάμεση στάση σε Ιωάννινα .    

 
 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ 
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