
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 
                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:13-12-2018 

                                                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 335 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤEΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ                

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ   

ΤΑΞΕΙΣ: Β΄- Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 

1.   α) ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ 

 

      β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2321091563 

 

 

      γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ :  2321091563 

 

 

      δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@gym-n-souliou.ser.sch.gr 

 

2.    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 

 

3.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ημέρες 

ΤΡΕΙΣ  (3) διανυκτερεύσεις 

 

4.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Από Πέμπτη 11-04-2018 έως και 

Κυριακή 14-04-2018 (Αναχώρηση στις 

11-04-2018 ώρα: 7.00 π. μ. και επιστροφή 

στις  14-04-2018 ώρα 20.00μ.μ.) 

 

5.   α) ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ        

ΜΑΘΗΤΩΝ: 

36 

      β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

          ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

3 

 

 

6.   α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  Α΄ κατηγορίας 4****  

α)Τιμή με  πρωινό καθημερινά. 

β) Τιμή με ημιδιατροφή καθημερινά. 

Κατά προτίμηση 3 δίκλινα και 10 

τρίκλινα δωμάτια  για τους μαθητές 

/μαθήτριες (χωρίς ράντζα). Μονόκλινα 

για τους καθηγητές / καθηγήτριες. 

 Τα δωμάτια των μαθητών και των 

καθηγητών θα βρίσκονται στον ίδιο 
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όροφο, στην ίδια πτέρυγα και θα είναι 

όλα συγκεντρωμένα. Στην προσφορά να 

αναφέρεται η ονομασία και η κατηγορία 

του ξενοδοχείου. Να χορηγηθεί 

βεβαίωση από το ξενοδοχείο ότι έχει 

γίνει η κράτηση των δωματίων στο 

όνομα του σχολείου μας. 

 

      β) ΠΕΡΙΟΧΗ: Το ξενοδοχείο να βρίσκεται στο κέντρο 

της πόλης. 

7.   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΕΝΑ (1)  ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ  

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΥΣ  

το οποίο θα είναι στη διάθεση των 

εκδρομέων  για οποιαδήποτε μετακίνηση 

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, τις 

νυχτερινές εξόδους και λοιπές 

ξεναγήσεις.  

 

8.   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Με την κατάθεση των προσφορών θα 

υποβληθεί ενδεικτικό πρόγραμμα το 

οποίο θα οριστικοποιηθεί στη συνέχεια. 

 

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει 

σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση 

(1/3) με την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η δεύτερη (1/3) τρεις 

ημέρες πριν την αναχώρηση και το 

υπόλοιπο (1/3) αμέσως μετά την 

επιστροφή. Ως ρήτρα μη τήρησης  του 

οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου 

ορίζεται το 1/3 του συνολικού 

κόστους της εκδρομής. 

 

Η αναχώρηση θα γίνει από το 

Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών 

και η επιστροφή θα γίνει πάλι στο 

ίδιο σημείο.  

 

9.   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ    

      ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ). Θα υπάρχει 

ασφαλιστική κάλυψη αστικής  και 

επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία . Με την υποβολή της 

προσφοράς πρέπει να κατατεθούν: Όνομα 

ασφαλιστικής Εταιρείας και αριθμός 

ασφαλιστικού συμβολαίου.  

 

 10.  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

       ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές 

(αποκλειστικά σε κλειστούς φακέλους με 



       ΣΧΟΛΕΙΟ: όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

δεν θα πρέπει να έχουν αλλοιώσεις). 

Κατάθεση προσφορών έως την Πέμπτη 

20/12/2018 το αργότερο μέχρι τις 11.00΄ 

στο γραφείο της Διευθύντριας του 

Γυμνασίου.  Το άνοιγμα των 

προσφορών θα γίνει  

την ίδια μέρα στις 12.00 μ.μ. 

 

      

 

11.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι προσφορές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν συνολική τιμή της 

εκδρομής και τιμή ανά μαθητή (με 

ΦΠΑ). Στο όνομα του κηδεμόνα κάθε 

μαθητή θα κοπεί ατομική απόδειξη.  

Στην τελική τιμή να ενσωματωθεί 

έκπτωση ή προσφορά. Οι προσφορές θα 

κατατεθούν στο γραφείο της 

Διευθύντριας και θα συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση 

του ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε 

ισχύ. 

 

  

 

 

 

                                                                                                 Η Διευθύντρια 

 

                             

                                                                                             Παυλίδου Κλεονίκη 


