
ΓΙΔΤΘΤΝΗ  Γ/ΘΜΙΑ  ΔΚΠ/Η  ΔΡΡΩΝ 

    ΥΟΛΔΙΟ:  4o  ΛΤΚΔΙΟ ΔΡΡΩΝ 

 
                                                                                               ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 05/11/2019 

                                                                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.:  648 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  6/ΗΜΔΡΗ  ΔΚΓΡΟΜΗ – ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

1. α) ΥΟΛΔΙΟ: 4o ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ ( Σινώπηρ και Δαγκλή 1, 
Σέππερ). 

    β) ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΥΟΛΔΙΟΤ: 2321035750 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΔΙΟΤ: 2321046278 

    δ) EMAIL ΥΟΛΔΙΟΤ: mail@4lyk-serron.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ- ΠΡΑΓΑ 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΔΡΩΝ: 

 

6 ΗΜΔΡΔ  (  5 ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ – 

[ 3  ΠΡΑΓΑ ( 9,10,11 /12/2019) ΚΑΙ  2 
ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ   ( 8-12 ΚΑΙ  12-12-19] ) 

 

4. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ: 
08/12/19 – 13/12/19 ( ανασώπηζη ζηιρ 08/12  

και ώπα 7:00π.μ  και επιζηποθή  ζηιρ 13/12 

και ώπα  21:00 ), μπποζηά ζηο ζσολείο. 
5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ   
    ΜΑΘΗΣΩΝ: 

 82 (  81 και ένα free )  

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 

 6 ( έξι ) 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ: 

 4   αζηέπων ( ζηο κένηπο ή πεπιμεηπικά ηηρ 
πόληρ) . Δωμάηια ηπίκλινα για ηοςρ μαθηηέρ 
(σωπίρ πάνηζα) και μονόκλινα για ηοςρ 
καθηγηηέρ. ( όλοι ζε ένα κηίπιο) ζε όποθο μη 
καπνιζηών. 

    β) ΠΔΡΙΟΥΗ (ΚΔΝΣΡΟ ή ΟΥΙ): κένηπο και πεπιθεπειακά  ζηιρ δύο πόλειρ 

7. ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ: δύο ζύγσπονα ηοςπιζηικά λεωθοπεία με δύο 
οδηγούρ ηο καθένα 

8. ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: ππωινό και δείπνο ζηο ξενοδοσείο, καηά 
πποηίμηζη μποςθέρ 

9. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ    
    ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΝΑΙ (Υποσπεωηικό)  

10. ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ:  

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    
      ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   
      ΥΟΛΔΙΟ: 

Τπίηη  10-11-2019 και ώπα 12:00 ζε 
ζθπαγιζμένοςρ θακέλοςρ ζηο γπαθείο ηος 
Δ/νηή. 

12. ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟΤ    

      (ΝΑΙ ή ΟΥΙ): 
Απσηγό εκδπομήρ και επίζημο ξεναγό ζε όλερ 
ηιρ μεηακινήζειρ με ηο λεωθοπείο . 
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ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ :   
 

Τποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι (αρικμόσ ςυμβολαίου), ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία και αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ που κα καλφπτει τουσ μακθτζσ και ςυνοδοφσ ςε 
περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. Μαηί με τθν προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί και 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι το πρακτορείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε 
ιςχφ. 
τθν προςφορά του πρακτορείου κα πρζπει  να αναφζρεται το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ 
μαηί με το ΦΠΑ, κακϊσ και το κόςτοσ ανά μακθτι. Θα δοκοφν αποδείξεισ από το τουριςτικό 
γραφείο ςε κάκε μακθτι ξεχωριςτά. 
Επτά θμζρεσ μετά τθν κατοχφρωςθ του διαγωνιςμοφ ο μειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ  να 
προςκομίςει γραπτι βεβαίωςθ ότι διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό δωματίων τισ ςυγκεκριμζνεσ 
θμερομθνίεσ για τθν διαμονι των μακθτϊν και ςυνοδϊν του ςχολείου μασ.  
Αν δεν τθρθκοφν τα αναφερόμενα παραπάνω, κα κλθκεί ο αμζςωσ επόμενοσ μειοδότθσ. 
Με τθν παραπάνω  γραπτι βεβαίωςθ κα δοκεί και θ πρϊτθ δόςθ των χρθμάτων. Η δεφτερθ δόςθ 
των χρθμάτων κα δοκεί μία εβδομάδα πριν τθν αναχϊρθςθ και θ τρίτθ δόςθ αμζςωσ μετά το 
πζρασ τθσ εκδρομισ. 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  
 

1
η
 ΗΜΕΡΑ : Κυριακή 08-12 : Αναχϊρθςθ από το ςχολείο ςτισ 7:00 π.μ για Βελιγράδι. Άφιξθ το 

απόγευμα και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, δείπνο, πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. 

 

2
η
 ΗΜΕΡΑ : Δευτέρα 09-12 : Ξενάγθςθ ςτο Βελιγράδι. Ξεκινοφμε από το φροφριο Καλεμέγκταν 

χτιςμζνο ςτθ ςυμβολι των ποταμϊν Δοφναβθ και άββα, τον Πφργο Nebosja, που ιταν θ φυλακι 
και ο τόποσ κανάτου του Ριγα Φερραίου και το μουςείο  Tesla.  Αναχϊρθςθ για Πράγα. 

Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, δείπνο. 
 

3
η
 ΗΜΕΡΑ : Σρίτη 10-12 : Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και επιςκζψεισ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Δείπνο 

ςτο ξενοδοχείο, προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ, διανυκτζρευςθ. 
 

4
η
 ΗΜΕΡΑ : Σετάρτη 11-12 : Πρωινό και ολοιμερθ εκδρομι ςτο Καρλοβυ Βάρυ. Δείπνο ςτο 

ξενοδοχείο, προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ, διανυκτζρευςθ. 
 

5
η
 ΗΜΕΡΑ : Πέμπτη 12-12 : Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και επιςκζψεισ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ 

Αναχϊρθςθ από Πράγα και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ άφιξθ ςτο Βελιγράδι. 
 

6
η
 ΗΜΕΡΑ :  Παραςκευή  13-12: Αναχϊρθςθ από Βελιγράδι και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ άφιξθ ςτισ 

ζρρεσ ςτισ 21:00μ.μ 

 

 

                                                                                                                        Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

                                                                                                       ΔΗΜΗΣΡΙΟ  ΩΣΗΡΙΑΔΗ 

 

          


