
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

                                                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  15-02 -2018 

                                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  82    

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ 
 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: 4Ο Γυμνάσιο Σερρών 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
2321035141 

    γ) ΦΑΞ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
2321035461 

    δ) EMAIL 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
mail@4gym-serron.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Μετέωρα-Μέτσοβο 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ: 

Τρεις (3) ημέρες 

Δύο (2) διανυκτερεύσεις 

 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
Αναχώρηση Πέμπτη 11 Απριλίου 2019  

Επιστροφή Σάββατο 13 Απριλίου 2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 

80 μαθητές/τριες 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

Πέντε (5) εκπαιδευτικοί 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

 

Το ξενοδοχείο να είναι τεσσάρων ή πέντε αστέρων. 

Τα δωμάτια να είναι μονόκλινα για τους συνοδούς και 

τετράκλινα, τρίκλινα ή δίκλινα  (χωρίς προσθήκη ράντσου) για 

τους μαθητές, να βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα ή να είναι κατά 

το δυνατό συγκεντρωμένα και σε να βρίσκονται σε χαμηλούς 

ορόφους. Να περιλαμβάνεται  πρωινό. Οι μαθητές/τριες με 

τους/τις συνοδούς να έχουν τις ίδιες παροχές με τους υπόλοιπους 

πελάτες του ξενοδοχείου. 

 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ 

(ΚΕΝΤΡΟ  ή  ΟΧΙ): 

 

Το ξενοδοχείο θα πρέπει να  βρίσκεται στην πόλη των Τρικάλων 

και σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης ξενοδοχείου σε αυτήν θα 

γίνει δεκτή προσφορά με ξενοδοχείο της ίδιας κατηγορίας στην 

Καλαμπάκα. 

 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ: 

 

Δύο (2) λεωφορεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, ώστε 

να πληρούνται οι όροι ασφάλειας για τη μετακίνηση των 

μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Επίσης,  θα πρέπει να 

είναι στη διάθεσή μας για οποιαδήποτε μετακίνηση στη διάρκεια 



της εκδρομής, τις  νυκτερινές εξόδους και λοιπές ξεναγήσεις.   

 

8. ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 

 Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις. Η 

πρώτη δόση (1/3) με την υπογραφή του συμφωνητικού, η δεύτερη 

(1/3) μία  εβδομάδα πριν την αναχώρηση και το υπόλοιπο 1/3 

αμέσως μετά την επιστροφή. Ως ρήτρα μη τήρησης οποιουδήποτε 

όρου του συμβολαίου ορίζεται το 1/3 του συνολικού κόστους της 

εκδρομής. 

3. Η αναχώρηση θα γίνει από το σχολείο στις 11-04-2019 και 

ώρα 8:00 π.μ. και η επιστροφή θα είναι  στις 13 -04-2019 και 

ώρα 8:00μ.μ. 

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

 

ΝΑΙ (Υποχρεωτικό). Θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη  αστικής 

και επαγγελματικής ευθύνης. Πρέπει να κατατεθούν με την 

υποβολή της προσφοράς: Όνομα ασφαλιστικής Εταιρείας και 

Αριθμός Ασφ. Συμβολαίου. 

 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 
 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατεθούν μέχρι την 

Πέμπτη, 21/02/2019 και ώρα 12.00 ́. Θα συνοδεύονται με 

υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. Η επιλογή του ταξιδιωτικού 

γραφείου θα γίνει μετά την αξιολόγηση των προσφορών από 

αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 

της Υ.Α. 129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769). 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

 

  

 Συνοπτικό Πρόγραμμα Εκδρομής 

   1η Ημέρα Πέμπτη 11-4-2019 

7:30 πμ. Αναχώρηση από το Σχολείο. Ημίωρη στάση στο OLYMPUS PLAZA. Άφιξη στην Καλαμπάκα  

Επίσκεψη στο μουσείο Ελληνικής Παιδείας. Επίσκεψη στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ελεύθερος χρόνος 

στην πόλη της Καλαμπάκας για φαγητό. Άφιξη στα Τρίκαλα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. 

Βόλτα στην πόλη και παρακολούθηση κάποιου θεάματος. 

     

   2η Ημέρα Παρασκευή 12-4-2019 

8.00 π.μ. Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στη Βυζαντινή εκκλησία στους πρόποδες των 

Βράχων των Μετεώρων και περιήγηση στα μοναστήρια. Αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Ελεύθερος χρόνος στην 

πόλη των Τρικάλων για φαγητό. Ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη των Τρικάλων. 

Περιήγηση στα Τρίκαλα (Κάστρο, παλαιό Τζαμί, Κεντρική πλατεία). Φαγητό σε ταβέρνα των Τρικάλων με 

ζωντανή μουσική. 

 

3η Ημέρα Σάββατο 13-4-2019 

8.00 π.μ. Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Άφιξη στο Μέτσοβο. Επίσκεψη στη Πινακοθήκη. 

Ελεύθερος χρόνος . Αναχώρηση για Σέρρες. Ημίωρη στάση στο OLYMPUS PLAZA. Άφιξη στις Σέρρες 

 

                                                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

 

                                                                                                  ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  

                                                                                                                      ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 



 


