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Κέξθπξα:    20-02-2019 

Αξ. πξση.:    096 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟ:  Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κέξθπξαο 

          ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ηαμηδηωηηθώλ γξαθείωλ » 

           

Με βάζε ηελ ΤΑ 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (Φ.Δ.Κ. 681, η. Β΄, 06-03-2017)  

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,   ην ζρνιείν  πξνζθαιεί ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία 

λα θαηαζέζνπλ εγγξάθωο θιεηζηέο πξνζθνξέο  ζην Γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ 

ρνιείνπ καο  κέρξη ηελ ΠΔΜΠΣΗ 21-02-2019 θαη ώξα 12.00΄  (δελ πξνβιέπεηαη ε 

θαηάζεζε πξνζθνξώλ κε ηειενκνηνηππία ή δηαδηθηπαθά θαη θάζε πξνζθνξά κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν δελ ζα γίλεη δεθηή ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 190919/Γ2/25-11-2014 ηνπ ΤΠΠΑΗ 

θαη ην άξζξν 13 παξ. 1ζη ηεο  ΤΑ 33120/ΓΓ4/28-02-2017)  

        Πξνδηαγξαθέο εθδξνκήο 

1. Πξννξηζκόο: ΣΡΙΚΑΛΑ (ρξήζε ιεσθνξείνπ θαη πνξζκείνπ θιεηζηνύ ηύπνπ θαηά 

πξνηίκεζε) 

2. Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο: ΠΔΜΠΣΖ 28-02-2019 

3. Ζκεξνκελία επηζηξνθήο:  ΚΤΡΗΑΚΖ 3-03-2019 

4. Ηκεξήζην πξόγξακκα:  

Πέκπηε  28/02/19 

08.15:  πγθέληξσζε ζην ιηκάλη (πίζσ από ηα εθδνηήξηα ησλ εηζηηεξίσλ) 

09.00:  Αλαρώξεζε γηα Ζγνπκελίηζα κε ελδηάκεζε ζηάζε  γηα επίζθεςε ζηα 

Μεηέσξα. 

16.00:  Άθημε ζηα Σξίθαια-ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 

17.00:  Πεξίπαηνο ζηελ παιηά πόιε-Διεύζεξνο  ρξόλνο. 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/βάζκηαο  & Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ινλίωλ Νήζωλ 

Γ/λζε Β/βάζκηαο Δθπ. Ν. Κέξθπξαο 

2
ν
 Γεληθό Λύθεην Κέξθπξαο 

π. Ξύλδα 4, 49100 Κέξθπξα., Σει. 2661043400,  fax: 2661031733 

Email:   mail@2lyk-kerkyr.ker.sch.gr 
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20.00:  Γείπλν 

23.00: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Παξαζθεπή 1/3/2019 

09.00 : Πξσηλό 

10.00 : Δπίζθεςε ζην Πεξηβαιινληηθό θέληξν Πεξηνπιίνπ.  

13.00:  Αλαρώξεζε γηα ηελ ιίκλε Πιαζηήξα. 

19.00:  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

21.00:  Έμνδνο γηα θαγεηό θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

άββαην  2/03/2019 

08.30: Πξσηλό 

09.30: Αλαρώξεζε γηα Πύιε-Διάηε-Πεξηνύιη. 

Θα επηζθεπηνύκε ζηελ Πύιε ηνλ Βπδαληηλό λαό ηεο Παλαγίαο, ην πεηξόθηηζην 

ηνμσηό γεθύξη θαη ηνλ λεξόκπιν κεηά ην δάζνο ηνπ Πεξηνπιίνπ (πξνζηαηεπκέλε 

πεξηνρή Νatura) θαη ηέινο ηελ Διάηε. 

19.00:  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

21.00 : Φαγεηό θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

Κπξηαθή 3/03/2019 

08.30: Πξσηλό 

10.00: Αλαρώξεζε γηα Ζγνπκελίηζα. 

14.30:  Άθημε ζηελ Ζγνπκελίηζα. Δπηβίβαζε ζην πνξζκείν γηα Κέξθπξα 

16.30 : Άθημε ζηελ Κέξθπξα  - Σέινο εθδξνκήο. 

5. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ: (19) (δεθαελλέα) 

6. Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ: (02)  (δύν) 

7. Μεηαθνξηθό κέζν: Πνξζκείν θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ιεσθνξείν, δηαζέζηκν γηα 

όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο όιεο ηηο κέξεο ηεο εθδξνκήο.  

8. εκείν αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο εθδξνκήο: Σν ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο όπνπ ζα 

γίλεη  ε επηβίβαζε ζην ιεωθνξείν θαηά ηελ αλαρώξεζε θαη ε απνβίβαζε 

ζηελ επηζηξνθή.  

ΠΡΟΟΥΗ: Αλ επηιεγεί γξαθείν κε έδξα εθηόο Κέξθπξαο, νθείιεη λα 

δειώζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ ηήξεζε ηνπ όξνπ απηνύ δηαθνξεηηθά 

απνξξίπηεηαη. 

9. Ξελνδνρείν ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αζηέξσλ, κε πξσηλό, ζην θέληξν ησλ Σξηθάισλ,  

δίθιηλα θαη ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο .  

10. Σξόπνο πιεξωκήο:  ην ηαμηδησηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα θαηαβιεζεί  
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 Σν 30 % ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο εθδξνκήο ηελ πέκπηε κέξα από ηελ 

εκέξα επηινγήο ηνπ (πξώηε ζεσξείηαη ε εκέξα επηινγήο). 

  Σν 40%  αθνύ επηβεβαησζνύλ νη  θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν, κε ηνπο 

όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο παξνύζαο.  

 Σν 20% δύν (02) κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη 

 Σν ππόινηπν 10% ην αξγόηεξν δύν (02) εκέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή. 

ηελ πξνζθνξά  ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη λα 

αλαγξάθνληαη :    

1. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε αλά καζεηή κε ηελ πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ. Να δηεπθξηλίδεηαη κέρξη πνην αξηζκό 

κπνξεί λα κεηωζεί ν αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ θαη λα κελ κεηαβιεζεί ην 

θόζηνο αλά άηνκν (εμππαθνύεηαη αληίζηνηρε κείωζε ζην ζπλνιηθό 

θόζηνο). 

2. Ζ νλνκαζία, ε δηεύζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ  θαη ε θαηεγνξία ηνπ (ξεηή 

αλαθνξά).  

3. Ζ δπλαηόηεηα αηνκηθήο πξναηξεηηθήο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο γηα όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ρώξν, κε 

θαιύςεηο δσήο, αηπρήκαηνο, λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ εμόδσλ 

θαζώο θαη επείγνπζαο αεξνκεηαθνξάο. 

4. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία είλαη αζθαιηζκέλν ην ιεσθνξείν θαη ε 

νπνία παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο επηβαίλνληεο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο 

5. Yπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

6. Yπεύζπλε δήισζε  όηη  ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

7. Όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή είλαη ηειηθή θαη ζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη 

νπνηνζδήπνηε θόξνο, ηέινο θαη θξαηήζεηο θάζε είδνπο. Δηδηθά, λα 

επηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θόξνο δηακνλήο.  

      Σν άλνηγκα ηωλ πξνζθνξώλ θαη ε επηινγή ζα γίλεη ζην ζρνιείν ηελ 

ΠΔΜΠΣΗ  21-02-2019 θαη ώξα 12.00΄ . Οη πξνζθνξέο θαη ην πξαθηηθό επηινγήο ζα 

αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ: http://blogs.sch.gr/2lykkerk  

http://blogs.sch.gr/2lykkerk
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 ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ζα ππάξμεη ζρεηηθή έγθαηξα 

αλαθνίλσζε ζηελ παξαπάλσ ζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

                            Ο Γηεπζπληήο 

                   

Γηώξγνο . Ενύκπνο                                                                                                                                                                                                           

Μαζεκαηηθόο Ph.D. 


