
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. ΕΡΡΩΝ 

ΥΟΛΕΙΟ: 4
ο
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 

 

1. α) ΥΟΛΕΙΟ: 4
ν
 ΓΕΛ ΕΡΡΩΝ 

    β) ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΥΟΛΕΙΟΤ: 2321035750 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΕΙΟΤ: 2321046278 

    δ) EMAIL ΥΟΛΕΙΟΤ: mail@4lyk-serron.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΚΕΡΚΤΡΑ 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ: 04 (03 Δηαλπθηεξεύζεηο) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: ΑΠΟ 04-03-2017  έσο 07-03-2017 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ   

    ΜΑΘΗΣΩΝ: 
81 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 
4 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ: **** (ΣΕΑΡΩΝ ΑΣΕΡΩΝ) ΚΑΙ ΑΝΩ  

    β) ΠΕΡΙΟΥΗ (ΚΕΝΣΡΟ ή ΟΥΙ): ΕΝΣΟ  ΟΙΚΙΣΙΚΟΤ  ΙΣΟΤ 

7. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: 2 (ΔΤΟ) ΤΓΥΡΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

8. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ: 

Ππωινό ζηο ξενοδοσείο ζε μποςθέ και ηιρ 3 

ημέπερ  και  ένα γεύμα (ημιδιαηποθή) για 

ηιρ δςο  ημέπερ. 

9. ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ    

    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
ΝΑΙ (Τπνρξεσηηθό) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ:  

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   

      ΥΟΛΕΙΟ: 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 10/02/2017 (ΏΡΑ 10:ΟΟ) 

Αμηνιόγεζε απζεκεξόλ.  Ηκεξνκελία ιήμεο 

ελζηάζεσλ:  Σξίηε 14/02/2017, ώξα 12:00 

12. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΥΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΥΙ): 
ΑΡΥΗΓΟ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

Διαβάζηε ηη ζςνέσεια:  
 

 



 

1.  Οη 4 εθπαηδεπηηθνί ζα διαμένοςν ζε μονόκλινα δωμάηια, ελώ νη καζεηέο (ζύλνιν 82) ζε 

ηπίκλινα καηά βάζη δωμάηια κε πξόβιεςε γηα ειάρηζηα  δίθιηλα  ή ηεηξάθιηλα (όρη κε πξνζζήθε 

ξάληζνπ)  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ. 

2. Σα ιεσθνξεία ζα είλαη δηαζέζηκα γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ  ζα πεξηιεθζνύλ ζην 

πξόγξακκα. Οη κεηαθηλήζεηο ζα  αθνξνύλ  ηνλ νηθηζηηθό ηζηό θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

Κέξθπξαο. Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζα θαηαξηηζηεί εγθαίξσο ακέζσο κεηά ηελ 

αλάζεζε ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ κεηαθηλήζεσλ. 

3. Πξνζθνξέο κε FAX ή EMAIL ή εθπξόζεζκεο δελ ζα παξαιακβάλνληαη. Η πξνζθνξά ζα 

ζεσξεζεί έγθπξε, εθόζνλ ζπλνδεύεηαη θαη από ηα παξαζηαηηθά λόκηκεο ιεηηνπξγίαο θαη 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ πξαθηνξείνπ Η επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη πξνζσπηθά ζην 

Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηηο 10:00 π.κ.  ηελ Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ.  

5. Η πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεηε ζα αθνξά ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηελ πξνθήξπμε. ε 

πεξίπησζε ηπρόλ δσξεάλ ζπκκεηνρώλ (free), ζα γίλεηαη ε αληίζηνηρε αλαγσγή, ώζηε ζύγθξηζε λα 

αθνξά απόιπηεο ηηκέο.  

 

Άλλερ λεπηομέπειερ 

 

Η  πξνζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξαθηνξείνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο 

εθδξνκήο καδί κε ηνλ ΦΠΑ, θαζώο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή.  

Θα δνζνύλ απνδείμεηο από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά. 

 

Όιν ην γθξνππ ζα είλαη ζην ίδην μελνδνρείν θαη δε ζα επηηξαπεί ν ρσξηζκόο ηνπο ζε δπν μελνδνρεία 

αθόκε θη αλ απηά είλαη γεηηνληθά. 

 

ε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ν κεηνδόηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη γξαπηή βεβαίσζε όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό δσκαηίσλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηε δηακνλή ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. Αλ δελ 

ζπκβεί απηό, ζα εθπέζεη ε πξνζθνξά ηνπ. 

 

Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε θιεηζηνύο θαθέινπο, πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο ή κε ζθξαγίδα ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε "Πξνζθνξά γηα ηελ εθδξνκή ηνπ 4νπ ΓΕ.Λ. εξξώλ 

ζηελ   ΚΕΡΚΤΡΑ" έσο  Παξαζθεπή  10/02/2017 θαη ώξα 10:00.π.κ. 

 

Ελζηάζεηο θαηά ηεο επηινγήο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηε Σξίηε 14/02/2017, ώξα 12:00 π.κ. 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                               Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

ΣΑΘΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

 


