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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΤΗΣ Α’, Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: 4
Ο
 Γυμνάσιο Σερρών 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
2321035141 

    γ) ΦΑΞ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
2321035461 

    δ) EMAIL 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
mail@4gym-serron.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Καστοριά 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ: 

Δύο (2) ημέρες - Μία  (1) διανυκτέρευση 

 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
Αναχώρηση την Παρασκευή 20-03-2020 στις 7.00 πμ. 

Επιστροφή το Σάββατο 21-03-2020 στις 8.00 μμ.  

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 

  46 μαθητές/τριες 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

Πέντε  (5) εκπαιδευτικοί ( 3 εκπαιδευτικοί του προγράμματος της 

Λέσχης Ανάγνωσης και Δημιουργικής Γραφής  και 2 εκπαιδευτικοί 

του Περιβαλλοντικού προγράμματος <<ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

SAVE THE EARTH: there is no planet b>>) 

 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

 

Το ξενοδοχείο να είναι τεσσάρων ή τριών αστέρων. 

Τα δωμάτια να είναι μονόκλινα για τους συνοδούς και 

τετράκλινα, τρίκλινα ή δίκλινα  (χωρίς προσθήκη ράντσου) για 

τους μαθητές, να βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα ή να είναι κατά 

το δυνατό συγκεντρωμένα και  να βρίσκονται σε χαμηλούς 

ορόφους. Να περιλαμβάνεται  πρωινό. Οι μαθητές/τριες με 

τους/τις συνοδούς να έχουν τις ίδιες παροχές με τους υπόλοιπους 

πελάτες του ξενοδοχείου. 

 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ 

(ΚΕΝΤΡΟ  ή  ΟΧΙ): 

 

Το ξενοδοχείο θα πρέπει να  βρίσκεται στην πόλη  

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ: 

 

Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες 

από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, ώστε να πληρούνται 

οι όροι ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών και 

των εκπαιδευτικών. Επίσης, θα πρέπει να είναι στη διάθεσή μας 

για οποιαδήποτε μετακίνηση στη διάρκεια της εκδρομής, τις  

νυκτερινές εξόδους και λοιπές ξεναγήσεις.   



 

8. ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 

 Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις (2) δόσεις. Η 

πρώτη δόση (1/2) με την υπογραφή του συμφωνητικού, η δεύτερη 

(1/2) αμέσως μετά την επιστροφή. Ως ρήτρα μη τήρησης 

οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου ορίζεται το 1/3 του 

συνολικού κόστους της εκδρομής. 

3. Η αναχώρηση θα γίνει από το σχολείο στις 20-03-2020 και 

ώρα 7:00 π.μ. και η επιστροφή θα είναι  στις 21 -03-2020 και 

ώρα 8:00μ.μ. 

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

 

ΝΑΙ (Υποχρεωτικό). Θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη  αστικής 

και επαγγελματικής ευθύνης. Πρέπει να κατατεθούν με την 

υποβολή της προσφοράς: Όνομα ασφαλιστικής Εταιρείας και 

Αριθμός Ασφ. Συμβολαίου. 

 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 
 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατεθούν μέχρι την 

Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 12.00. Θα συνοδεύονται με 

υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. Η επιλογή του ταξιδιωτικού 

γραφείου θα γίνει μετά την αξιολόγηση των προσφορών από 

αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 

της Υ.Α. 129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769). 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

 

  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Εκδρομής 

Παρασκευή 20-3-2020 

-Πρωινή αναχώρηση στις 7.00 πμ. 

- Άφιξη στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καστοριάς και  

 βόλτα στη λίμνη 

- 14.00 επίσκεψη στο Δισπηλιό 

- 15.30 Μεσημεριανό φαγητό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

- 18.00-20.00: στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καστοριάς  

- 21.00-24.00: βραδινή έξοδος και επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 

Σάββατο 21-3-2020 

-8.00-9.00 Αφύπνιση-πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 

-επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μαυριώτισσας και στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία    

-επίσκεψη στη «Σπηλιά του Δράκου»  

-επίσκεψη στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μαυροχώρι 

-επιστροφή στις Σέρρες με ενδιάμεση στάση στα Γρεβενά για φαγητό 

 

                                                                                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

 

                                                                                          ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  

                                                                                                                      ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 




