
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-2-2019 

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  9 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  4 ΗΜΕΡΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α,B,Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2323031333 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2323031744 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: lykvyron@sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΝΑΥΠΛΙΟ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: Τέσσερις (4) – (3 Διανυκτερεύσεις) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
Από 28 Μαρτίου 2019 

Έως 31 Μαρτίου 2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 
56 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
4 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

  4**** ΑΣΤΕΡΩΝ  
Σε ακτίνα έως 4Km από το κέντρο  

  (3 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή ή τιμή 

μόνο  με πρωινό ) 

Τα δωμάτια θα είναι μονόκλινα για τους 

συνοδούς και τρίκλινα ή δίκλινα για τους 

μαθητές 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ):  

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 

Λεωφορείο, 
το οποίο θα είναι στη διάθεσή μας για 

οποιαδήποτε μετακίνηση σ’ όλη τη διάρκεια 

της εκδρομής και τις όποιες εξόδους, δύο 

οδηγοί. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Με την κατάθεση των προσφορών θα 

υποβληθεί ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο 

θα οριστικοποιηθεί στη συνέχεια. 

1.Θα προβλέπονται ξεναγήσεις σε αξιοθέατα 

και μουσεία από επίσημους ξεναγούς οι 

αμοιβές των οποίων θα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή. 

2. Θα υπάρχει συνοδός του γραφείου καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

3. Η  καταβολή  των χρημάτων θα γίνει σε  

τρεις   (3)  δόσεις.  
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Η πρώτη δόση (1/3) με την υπογραφή των  

συμβολαίων, η δεύτερη ( 1/3 ) θα δοθεί 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. 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ    

    ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ (Υποχρεωτικό) 

Θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής και 

επαγγελματικής ευθύνης.  

 Όνομα Ασφαλιστικής Εταιρείας 

 Αριθμός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου  

Θα συνοδεύεται φωτοτυπία του συμβολαίου 

στον κλειστό φάκελο. 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: - 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 1100 πρωινή 

Κλειστός Φάκελος στο σχολείο   
θα συνοδεύονται δε από υπεύθυνη δήλωση 

του ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    

      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

Στην τελική τιμή (κόστος ανά μαθητή) να 

ενσωματώνεται οποιαδήποτε έκπτωση ή 

προσφορά. 

13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

Η ανάθεση της εκδρομής θα ανακοινωθεί  

στην ιστοσελίδα της ΔΔΕΣ 

http://dide.ser.sch.gr  

 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

 Σαράφης Γεώργιος 

http://dide.ser.sch.gr/

