
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ  ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ 
ΚΟΝΤΙΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ (Πέμπτη 2/4/2020 έως Κυριακή 5/4/2020) . 
 
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη 
μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ 
ΚΟΝΤΙΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ» 
 
Το Γυμνάσιο Λευκώνα Σερρών σας ενημερώνει ότι προτίθεται να διοργανώσει 
τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναυπλιο και κοντινούς προορισμούς από 2/4 έως και 5/4  
2020. 
 
 Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:  

1. Αριθμός μετακινουμένων: 33 μαθητές/τριες (15 Αγόρια και 18 Κορίτσια) και 3 συνοδοί 
καθηγητές-τριες.  

2. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορείο διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των 
μαθητών (Αν χρειάζονται και 2 οδηγοί).  

3. Κατηγορία καταλύματος: Θα προτιμηθούν οι προσφορές με Ξενοδοχείο (3) ή (4) αστέρων  
και άνω με πρωινό. Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι δίκλινα ή τρίκλινα και για τους 
συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα. 

Να αναφέρετε οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, την κατηγορία του ξενοδοχείου και 
την  ακριβή τοποθεσία.  Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται εντός πόλεως ή σε  ακτίνα λίγων 
χιλιομέτρων από την πόλη του Ναυπλίου π.χ. Τολό.  
Χρονική διάρκεια μετακίνησης: 4 ημέρες  (Πέμπτη 2/4/2020  έως  Κυριακή 5/4/2020  ) 

4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης όλων των μετακινουμένων μαθητών και εκπαιδευτικών.  
5. Στην τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς 

χώρους. 
Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής: 
 
1η Ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ  ΠΕΜΠΤΗ 2   ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020  
Αναχώρηση 8.00 από το σχολείο για Ναύπλιο με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. Άφιξη 
στο Ναύπλιο και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Έξοδος στην πόλη για φαγητό. 
Διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Πρωινό  στο  ξενοδοχείο. Επίσκεψη με ξεναγούς σε Επίδαυρο, Μυκήνες -περιήγηση στο 
Ναύπλιο-Κάστρο-Εκκλησία Αγίου Νικολάου. Έξοδο σε Ταβέρνα. Διανυκτέρευση στο 
ξενοδοχείο.  

3η Ημέρα: ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020                                                                                                         
Μετά το πρωινό αναχώρηση από Τολό και πέρασμα με καράβι σε  Ύδρα και Σπέτσες. 
(Η συνεννόηση με το καράβι θα γίνει από εμάς). Επιστροφή στο ξενοδοχείο-Έξοδο στην πόλη. 
Διανυκτέρευση. 

 (Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή άλλου κωλύματος, θα γίνει επίσκεψη 
στον Μυστρά, Σπάρτη και  Μονεμβασιά και παρακαλούμε να 
υπολογιστεί και να αναφερθεί το τυχόν  πρόσθετο σχετικό κόστος). 



 

4η Ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 
Πρωινό (ενωρίς) -  αναχώρηση. Στάση για λίγο στον Ισθμό της Κορίνθου.  
Επιστροφή  με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. Μεσημεριανό στην πόλη του 
Βόλου για περίπου 2 ώρες Αποβίβαση μαθητών πρώτα στο Άνω Μητρούσι και μετά 
στο Γυμνάσιο Λευκώνα  περίπου στις 22:00 μ.μ  . 
 
Κρίσιμες επισημάνσεις  
      Η καταβολή του συνολικού ποσού των χρημάτων θα γίνει ως εξής: Η προκαταβολή 500€ θα 
καταβληθεί με την υπογραφή του συμβολαίου. Η δεύτερη  πριν την αναχώρηση και η τρίτη μετά το 
πέρας της εκδρομής και εφόσον, τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. 
 

Η προσφορά σας θα κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 
17/1/2020 στις 11:00 π.μ. στο σχολείο με κλειστό 
φάκελο. 
 
Η συνεδρίαση της επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών θα ξεκινήσει στις 12:10 ακριβώς την ίδια 
μέρα, θα συντάξει  πρακτικό σχετικό με την απόφαση που θα πάρει και θα ανακοινώσει το 
αποτέλεσμά της στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Γυμνασίου Λευκώνα: 

2321050196 (και ΦΑΞ). 
 
Υποχρεωτικά ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει:  

1. Ασφάλεια Ευθύνης Διοργανωτή (Άρθρο 14, ΦΕΚ 2769/2011) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ (Άρθρο 
14, ΦΕΚ 2769/2011) 

Ο Διευθυντής 
 

ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 

 
 
 
          


