
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/02/2020 

                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ.23 / 53 

   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/ΗΜΕΡΗΣ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

της χορωδίας του 5ου Γυμνασίου Σερρών στη 12η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών του 

38ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23210-22113 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23210-22013 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 5gymserr@sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: ΔΥΟ  

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
από την Παρασκευή 06 / 03/ 2020   

μέχρι και το Σάββατο 07 /3 / 2020 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

         ΜΑΘΗΤΩΝ: 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ {31} 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

         ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
ΤΡΕΙΣ  {03} 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

Τεσσάρων ή Πέντε αστέρων. Σε περίπτωση 

αδυναμίας, και μόνον, εξεύρεσης ξενοδοχείων 4*  

ή 5*,  θα γίνουν δεκτές προσφορές για ξενοδοχεία 

3*.  Τα δωμάτια θα είναι μονόκλινα για τους 

συνοδούς και τετράκλινα, τρίκλινα ή δίκλινα για 

τους μαθητές, με πρωινό και ένα γεύμα, να 

βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα ή να είναι κατά το 

δυνατό συγκεντρωμένα. 

 

β) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 
Στην πόλη της Καρδίτσας, ή το πολύ σε απόσταση 

μέχρι 3 Km από την πόλη της Καρδίτσας. 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

Πρόγραμμα 2/ήμερης Εκδρομής στην Καρδίτσα  

 

1η  ημέρα : ΣΕΡΡΕΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ / 06-03-2020 

 

07:00  Αναχώρηση από χώρο του Σχολείου.  

11: 00 Άφιξη στην Καρδίτσα – Στάση για πρόβα 

στο χώρο του Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ. 

14:30 Μετάβαση με λεωφορεία στο ξενοδοχείο για 

γεύμα και ανάπαυση. 

18:00 Μετάβαση με λεωφορεία στην Καρδίτσα στο 

χώρο του Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ. 

mailto:5gymserr@sch.gr


22:00 Μετάβαση πεζή (ή με τα λεωφορεία) για 

βραδινή έξοδο για δείπνο στην Καρδίτσα. 

24:00  Επιστροφή με τα λεωφορεία στο ξενοδοχείο 

για διανυκτέρευση. 

 

2η  ημέρα : ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ -ΚΑΤΕΡΙΝΗ –ΣΕΡΡΕΣ  

 

09:00  Μετάβαση με τα λεωφορεία στην 

Αναρρυθμιστική Λίμνη Πλαστήρα- 

Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο  (ολιγόλεπτη 

επίσκεψη-στάση). 

11:00 Μετάβαση με τα λεωφορεία στην Παραλία 

του Νέου Παντελεήμονα ή στην Παραλία της 

Κατερίνης  (Στάση για αναψυχή, περίπατο και 

γεύμα).  

17:00 Αναχώρηση για Σέρρες.  

19:00 Άφιξη στις Σέρρες-Τέλος εκδρομής. 

  

Σημείωση: Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και 

ανάγκες της εκδρομής, ο αρχηγός της εκδρομής 

μπορεί να τροποποιήσει το Πρόγραμμα της 

εκδρομής. 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 

Ένα λεωφορείο που θα μπορεί να καλύψει τις 

ανάγκες της εκδρομής, το οποίο θα είναι στη 

διάθεσή μας για οποιαδήποτε μετακίνηση σ’ όλη 

τη διάρκεια της εκδρομής και τις νυκτερινές 

εξόδους. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

1. Θα υπάρχει συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής. 

2. Η  καταβολή  των χρημάτων θα γίνει σε  τρεις 

(3)  δόσεις. Η πρώτη δόση (1/3) με την υπογραφή 

των  συμβολαίων, η δεύτερη ( 1/3 ) θα δοθεί μία 

εβδομάδα πριν την αναχώρηση και το υπόλοιπο 

1/3 αμέσως μετά την επιστροφή. Ως ρήτρα μη 

τήρησης οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου 

ορίζεται το 1/3 του συνολικού κόστους της 

εκδρομής. 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ    

    ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ . Θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής 

και επαγγελματικής ευθύνης.  

 Όνομα ασφαλ. Εταιρείας. 

 Αριθμός Ασφ. Συμβολαίου. 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ  

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα 

κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα, 10/02/2020 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    

      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

Δεν επιθυμούμε να κάνουμε χρήση εισιτηρίων  

free, αλλά στην  τελική τιμή να ενσωματώνεται 

οποιαδήποτε έκπτωση ή προσφορά. 

 

  

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   

  ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

                                                                                                             




