
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ.Δ. ΔΡΡΩΝ 
                                                             ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2019 

                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.: 86 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΣΔΣΡΑΗΜΔΡΗ ΔΚΠ/ΚΗΚ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ Β΄ ΣΑΞΗ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ 
 

1. α) ΥΟΛΔΙΟ: 
1

ο
 ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΔΡΡΩΝ    

 

    β) ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΥΟΛΔΙΟΤ: 23210- 97780 / 23210-97781 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΔΙΟΤ: 23210-97789 

    δ) EMAIL ΥΟΛΔΙΟΤ: mail@1lyk-serron.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: 

ΚΔΡΚΤΡΑ 

3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ ΚΈΡΚΤΡΑ 

Ηκηδηαηξνθή (Μελνύ ηνπ Ξελνδνρείνπ) 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΔΡΩΝ: ΣΔΔΡΙ (4) – ΣΡΔΙ (3) ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ 

4. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ: 
Από 11/04/2019 

έσο  14/04/2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ: 
ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΔΔΡΙ (74) 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ   

    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 
ΣΔΔΡΙ (4) 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ: 

    β) ΠΔΡΙΟΥΗ (ΚΔΝΣΡΟ Η ΟΥΙ):  

Α) Σεζζάξσλ αζηέξσλ (4*)  

Γσκάηηα δίθιηλα θαη ηξίθιηλα (όρη ξάληδα) γηα ηνπο καζεηέο, 

Μνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Οη καζεηέο θαη νη 

ζπλνδνί ηνπο ζα έρνπλ ηηο ίδηεο παξνρέο κε ηνπο ππόινηπνπο 

πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

Β)Καηά πξνηίκεζε  ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ, Ισάλλε θαη ζε αθηίλα 

έσο 10ρικ από ηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο 

7. ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ: 

ΓΤΟ (2) ΛΔΩΦΟΡΔΙΑ  

(λα ζπκπεξηιεθζεί ην θόζηνο ηνπ πινίνπ) 

Σα ιεσθνξεία λα είλαη δηαζέζηκα γηα νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε, 

(ζηηο κεηαθηλήζεηο πεξηιακβάλνληαη νη λπρηεξηλέο έμνδνη θαη νη 

ινηπέο μελαγήζεηο) 

8. ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: 
α) πλνδόο ηνπ Πξαθηνξείνπ (Β΄ νδεγόο) 

β) Ξελαγόο γηα ηελ μελάγεζε ζην Αρίιιεην 

9. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

 ΝΑΙ (Τπνρξεσηηθό) Θα ππάξρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο.  

 Όλνκα αζθαι. Δηαηξείαο 

 Αξηζκόο Αζθ. πκβνιαίνπ 

10. ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ: Δπηζπκεηή (ζα ιεθζεί ππόςε) 

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ 

ΥΟΛΔΙΟ: 

Οη πξνζθνξέο (θόζηνο αλά καζεηή) ζα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηό 

θάθειν  ζην 1
ν
 Γεληθό Λύθεην εξξώλ, κέρξη ηελ Σεηάξηε 

20/02/2019   & ώξα 12:00΄ ζα ζπλνδεύνληαη δε από ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξαθηνξείνπ όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ κέρξη ηηο 14:00΄ 

12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Με ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ππνβιεζεί  ελδεηθηηθό 

πξόγξακκα ην νπνίν ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα. 

1. Η  θαηαβνιή  ησλ ρξεκάησλ ζα γίλεη ζε  ηξεηο   (3)  δόζεηο. Η 

πξώηε δόζε (1/3) κε ηελ ππνγξαθή ησλ  ζπκβνιαίσλ, ε δεύηεξε 

( 1/3 ) ζα δνζεί κία εβδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη ην 

ππόινηπν 1/3 αμέσως κεηά ηελ επηζηξνθή. Ωο ξήηξα κε 

ηήξεζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ νξίδεηαη ην 1/3 ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο εθδξνκήο. 
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  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

 

 -ηελ πξνζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξαθηνξείνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο 

καδί κε ηνλ ΦΠΑ, θαζώο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή. Δπίζεο λα αλαθέξνληαη θαη ηπρόλ ρξεώζεηο γηα 

Γεκνηηθνύο ή άιινπο θόξνπο ή θαη πξνθαηαβνιέο πνπ ζα δεηεζνύλ από ηα μελνδνρεία ή άιινπο ρώξνπο.  

 -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  ηνπ ζε δπν μελνδνρεία αθόκε θη 

αλ απηά είλαη γεηηνληθά 

 -ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο ζα ιεθζεί ππόςε ε πξνεγνύκελε ζπλεξγαζία πνπ είρακε ηόζν κε ηα 

ηαμηδησηηθά γξαθεία όζν θαη κε ηα μελνδνρεία. 

 

 

 

 

  Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                Γρ. Νικόλαος Δ. Μπόλλας 

                                                                                                                Καθηγητής ΠΔ11 & ΠΔ81 
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