
  
      

         

                
 έρρες  4-Μαρ-19 

Αριθ. Πρωτ.: Φ. 23 / 119 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 

3
o
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 

            ΠΡΟ: 
 

ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ     
 

  Σαχ. Δ/νση :  Γιάννη Ρίτσου 6 

  Σ.Κ.:             62124 ζρρες 

  Σηλζφωνο:   2321 0 23584 

  FAX:             2321 0 25571 

  Ε-mail : mail@3lyk-serron.ser.sch.gr 

  Πληροφορίες: Φροφτης Θεόδωρος 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΗΝ 

ΚΕΡΚΤΡΑ». 

Σο 3ο ΓΕ.Λ. εππών διοπγανώνει σεσπαήμεπη εκπαιδετσική εκδπομή 52 μαθησών σηρ Β’ 
σάξηρ με πποοπιςμό σην Κέπκτπα. Παπακαλούμε  όςα σαξιδιωσικά γπαυεία επιθτμούν, να 
εκδηλώςοτν ενδιαυέπον και να τποβάλοτν σιρ πποςυοπέρ σοτρ ςφεσικά με ση μεσακίνηςη ατσή 
σοτ φολείοτ μαρ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

1. α) ΦΟΛΕΙΟ: 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 

    β) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΣΟΤ 6, Σ.Κ. 62124 ΕΡΡΕ 

    γ) ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΦΟΛΕΙΟΤ: 2321023584 

    δ) ΥΑΞ ΦΟΛΕΙΟΤ: 2321025571 

    ε) EMAIL ΦΟΛΕΙΟΤ: 
mail@3lyk-serron.ser.sch.gr 

 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΚΕΡΚΤΡΑ 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ: 4 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: 05-08/04/2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ   52 

mailto:mail@3lyk-serron.ser.sch.gr


    ΜΑΘΗΣΩΝ: 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 

4 

6. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟΤ: 4* ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΕΝΣΡΟ 

7. ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: ΛΕΩΥΟΡΕΙΑ (ΣΟ ΠΟΛΤ ΔΕΚΑΕΣΙΑ)  

8. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ:  

9. ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ    
    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

NAI 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ:  

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
      ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΟ   
      ΦΟΛΕΙΟ: 

ΠΡΟΥΟΡΕ ΚΛΕΙΣΕ ΜΕΥΑΚΕΛΟ 

ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΩ 08-03-2019 13:00 

μ.μ. 

12. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΦΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ    
      (ΝΑΙ ή ΟΦΙ): 

-   

 
 
Η πποςυοπά θα ππέπει να πεπιλαμβάνει: ππωϊνό και αν είναι δτνασόν σο ξενοδοφείο κονσά ςσο 

κένσπο 
Ππόγπαμμα εκδπομήρ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ:       

 Υποχρεωτική Αςφάλιςη Ευθύνησ Διοργανωτή (αριθμόσ ςυμβολαίου), ςύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεςία και Αςφάλεια Αςτικήσ Ευθύνησ που θα καλύπτει τουσ μαθητέσ και τουσ ςυνοδούσ ςε περίπτωςη 

ατυχήματοσ ή αςθένειασ (Να κατατεθεί με την προςφορά). 

Μαζί με την προςφορά θα πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωςη ότι το πρακτορείο διαθέτει Ειδικό 

Σήμα Λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχύ . 
Στην προςφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου θα πρέπει να αναφέρεται το ςυνολικό κόςτοσ τησ εκδρομήσ 

μαζί με τον ΦΠΑ, καθώσ και το κόςτοσ ανά μαθητή. Επίςησ να αναφέρονται και τυχόν χρεώςεισ για 

Δημοτικούσ ή άλλουσ φόρουσ ή και προκαταβολέσ που θα ζητηθούν από τα ξενοδοχεία ή άλλουσ χώρουσ. 

Θα δοθούν αποδείξεισ από το ταξιδιωτικό γραφείο ςε κάθε μαθητή ξεχωριςτά. 

Όλο το γκρουπ θα είναι ςτο ίδιο ξενοδοχείο και δε θα επιτραπεί ο χωριςμόσ τουσ ςε δυο ξενοδοχεία ακόμη 

κι αν αυτά είναι γειτονικά. 



Επτά μέρεσ μετά την κατοχύρωςη του διαγωνιςμού ο μειοδότησ είναι υποχρεωμένοσ να 

προςκομίςει γραπτή βεβαίωςη ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων τη 

ςυγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή των μαθητών και ςυνοδών του ςχολείου μασ. Αν δεν 

τηρηθούν  τα αναφερόμενα παραπάνω, θα κληθεί ο αμέςωσ επόμενοσ μειοδότησ. 

Η προςφορά κατατίθεται ςε κλειςτούσ φακέλουσ, που θα φέρουν εντύπωσ ή με ςφραγίδα τα 

ςτοιχεία του προςφέροντοσ και την ένδειξη “Προςφορά για την εκδρομή του 3ου ΓΕ.Λ. ερρών 

ςτην Κέρκυρα“ έωσ Παραςκευή 08-03-2019 και ώρα 13:00. 
 

O ΔΙΕΤΘΤΝΣH 

Υρούτησ Θεόδωροσ 


