
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ 
                                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21/1/2019 

                                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  4ήµερης ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ στην 
ΚΕΡΚΥΡΑ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23210 50196 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23210 50196 

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

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑ  

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ   (4)  

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
 Πέµπτη 4/4 έως και  
Κυριακή 7 /4/2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   
    ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (43) 
    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ: Αναφέρεται παρακάτω 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): Αναφέρεται παρακάτω 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ    
    ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ (Υποχρεωτικό) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   
      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Τρίτη 29/1/2019  και ώρα 
12:00  (φαξ ή e-mail) 

 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΕ  ΚΕΡΚΥΡΑ 
 
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονοµικής προσφοράς σχετικά µε τη 
µετάβαση, διαµονή και επιστροφή µαθητών και εκπαιδευτικών προς ΚΕΡΚΥΡΑ 
 
Το Γυµνάσιο Λευκώνα Σερρών σας ενηµερώνει ότι προτίθεται να διοργανώσει τετραήµερη 
εκπαιδευτική εκδροµή στην Κέρκυρα από Πέµπτη 4/4 έως και Κυριακή 7/4  2019. 
 



 Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:  

1. Αριθμός μετακινουμένων: μαθητές/τριες 43 (21 αγόρια και 22 κορίτσια) και 3 συνοδοί 

καθηγητές  

2. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορείο διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των 

μαθητών.  

3. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων  και άνω με πρωινό. Τα 

δωμάτια για τους μαθητές να είναι, τρίκλινα ή δίκλινα και για τους συνοδούς 

εκπαιδευτικούς μονόκλινα. 

Οπότε να αναφέρετε οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, την κατηγορία του 

ξενοδοχείου και την  ακριβή τοποθεσία Η κατηγορία και η απόσταση από την πόλη της 

Κέρκυρας θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη.   

Χρονική διάρκεια μετακίνησης: 4 ημέρες  (  Πέμπτη 4/4/ έως και Κυριακή 7/4/2019  ) 

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης όλων των μετακινουμένων μαθητών και εκπαιδευτικών.  

5. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος για όλους με το πλοίο. 

6. Στην τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς 

χώρους. 

: 
Κρίσιµες επισηµάνσεις  
      Η καταβολή του συνολικού ποσού των χρηµάτων θα γίνει σε 3  ισόποσες δόσεις. Η πρώτη 
δόση θα καταβληθεί µε την υπογραφή του συµβολαίου. Η δεύτερη µία εβδοµάδα πριν την 
αναχώρηση και η τρίτη µετά το πέρας της εκδροµής και εφόσον, τηρηθούν τα συµφωνηθέντα. 
 

Η προσφορά σας θα κατατεθεί µέχρι την Τρίτη 29-1-2019 στις 
12:00 π.µ.  
 
Η συνεδρίαση της επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών θα ξεκινήσει στις 12:00 ακριβώς την ίδια 
µέρα, θα συντάξει  πρακτικό σχετικό µε την απόφαση που θα πάρει και θα ανακοινώσει το 
αποτέλεσµά της στο πρακτορείο που θα έχει την πιο άρτια και συµφέρουσα προσφορά. Η 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος θα γίνει   στο  ιστολόγιο της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Σερρών. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Γυµνασίου Λευκώνα: 
2321050196. 
 
Υποχρεωτικά ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει: ( ∆εν απαιτείται εκ νέου για όσους τυχόν  
ήδη τα έχουν καταθέσει) 
 

1. Ασφάλεια Ευθύνης ∆ιοργανωτή (Άρθρο 14, ΦΕΚ 2769/2011) 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ (Άρθρο 
14, ΦΕΚ 2769/2011) 

 
 

Ο ∆ιευθυντής 
 

 
Ρίζος Στυλιανός 

ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής 
 




