
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                                ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΞ: 23210 50196 

    γ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@gym-levkon.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ  (μέσω Έδεσσας). Επίσκεψη 

στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(ΚΠΕ) Έδεσσας  (περιοχή καταρράκτες). 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: ΔΥΟ  (2) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Πέμπτη και Παρασκευή 9-10/4/2020  

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 
56  

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
6 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 3*   ή  4* ΑΣΤΕΡΩΝ με πρωινό 

 β) ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
Τρίκλινα (όχι τετράκλινα) για τους μαθητές-

τριες και μονόκλινα ( 6 ) για τους συνοδούς 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ    

    ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 
ΝΑΙ  (Υποχρεωτικό) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Παρασκευή 21/2/2020 ώρα 

11:00   
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 
Το Γυμνάσιο Λευκώνα σας ενημερώνει ότι  προτίθεται να διοργανώσει 2ήμερη 

εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου στα Ιωάννινα από 09 

έως 10 /04/2020.  

Για την σύνταξη της προσφοράς σας ενημερώνουμε τα εξής: 



Αν εκτιμάτε ότι χρειάζεται δεύτερος οδηγός- αρχηγός εκδρομής να το αναφέρετε και 

να υπολογισθεί. Το λεωφορείο θα πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί ανά πάσα 

στιγμή ή αντιμετώπιση αναπάντεχου μη προβλέψιμου συμβάντος. 

Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων με πρωινό. Τα δωμάτια για τους 

μαθητές-τριες Τρίκλινα (όχι τετράκλινα), μονόκλινα ( 6 ) για τους συνοδούς, και να 

βρίσκονται στον ίδιο κτηριακό χώρο. Στην προσφορά σας να αναφέρετε οπωσδήποτε 

το όνομα, την κατηγορία του ξενοδοχείου και την ακριβή τοποθεσία. 

Στην Τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις π.χ. δημοτικοί 

φόροι. Δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους ή 

τυχόν εισιτήρια πλοιαρίων. 

Αποδείξεις ατομικές  για κάθε μαθητή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 
08:00  Αναχώρηση από χώρο του Σχολείου.  
10:30 Άφιξη στη Έδεσσα στις 10:00  στο κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στους 
καταρράκτες. 
12:30 Αναχώρηση και επίσκεψη στο Μέτσοβο. Στάση  για φαγητό. 
Μετάβαση στα Ιωάννινα. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. 
21:00   Βραδινή έξοδο  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση 

 
Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 

09:00 Μετάβαση  στο Πέραμα (Σπήλαιο Ιωαννίνων) για επίσκεψη 
11:30   Μετάβαση στο Νησάκι Ιωαννίνων & Μουσείο( Σπίτι του Αλή Πασά).  
Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο κάστρο, φαγητό 
καφέ δίπλα στη λίμνη. 
17:00 Αναχώρηση για Λευκώνα  
22:00 Άφιξη στο  Μητρούσι πρώτα και μετά Λευκώνα -Τέλος εκδρομής 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Εφιστάται η προσοχή στην ορθή ανάγνωση όλων των προϋποθέσεων, του προγράμματος 
και η υποβολή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με αυτές. Προτάσεις που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις της προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα 
καταβληθεί με την υπογραφή του συμβολαίου. Η δεύτερη μια εβδομάδα πριν την 
αναχώρηση και η Τρίτη μετά το πέρας της εκδρομής και, εφ’ όσον τηρηθούν τα 
συμφωνηθέντα.  

Η προσφορά θα κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή, 21-02-2020 στις 11:00 π.μ. και 

θα ακολουθήσει άμεσα η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. Το 
αποτέλεσμα θα γνωστοποιηθεί άμεσα (τηλεφωνικά) στο πρακτορείο που επιλέχτηκε. 
Αναλυτική δημοσίευση των προσφορών θα γίνει στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης την 
επόμενη μέρα. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του 
Γυμνασίου Λευκώνα: 2321050196. Η προσφορά πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο 
και να επιδοθεί ιδιοχείρως στον Διευθυντή του Γυμνασίου. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές 
που είναι εκπρόθεσμες. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται 
από 

1. Ασφάλεια Ευθύνης Διοργανωτή (Άρθρο 14, ΦΕΚ2769/2011) 
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ  

(Άρθρο 14, ΦΕΚ2769/2011) 
 
 

Ο Δ/ντής 
 

ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 


