
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής  
μαθητών/τριών του 1ου Γυμνασίου Κέρκυρας στη Θεσσαλονίκη ( Βεργίνα. Αρχαίο θέατρο 
Δωδώνης) 
 

Με βάση την εγκύκλιο 129287/Γ2/10-11-2011(Φ.Ε.Κ. 2769, τ. Β΄, 02-12-2011) και την 
τροποποιητική της 220647/Δ2 (Φ.Ε.Κ. 4227, 28-12-2016)  του Υπουργείου Παιδείας, το σχολείο  
προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν εγγράφως κλειστές 
προσφορές στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου μας έως και την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 
11:00  
 
Προορισμός: Θεσσαλονίκη ( Βεργίνα και αρχαίο θέατρο Δωδώνης στις διαδρομές) 
Ημερομηνία αναχώρησης:  Πέμπτη 26/01/2023 
Ημερομηνία επιστροφής:  Σάββατο 28/01/2023 
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 21 (+-1) 
Αριθμός συνοδών: 2 
Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο (διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για μεταφορές εντός της περιοχής 
της Θεσσαλονίκης) -φέρυ μπωτ 
Διαμονή: 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό (κατά προτίμηση στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης περιοχή λευκού Πύργου). ( προτεινόμενη επιλογή δωματίων: 5 τρίκλινα, 3 δικλινα και 
μονόκλινα για τους συνοδούς). 

Στην προσφορά  θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται και να αναγράφονται:     
● Την τελική τιμή της οργανωμένης εκδρομής [συμπερ. ΦΠΑ]  

● Την επιβάρυνση ανά μαθητή [συμπερ. ΦΠΑ]  

● Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας [βεβαίωση συνδρομής νόμιμων 

προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού / ταξιδιωτικού γραφείου], το οποίο βρίσκεται σε 

ισχύ. Απαραίτητη εκτός από την υπεύθυνη δήλωση και επικυρωμένη η βεβαίωση 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού / ταξιδιωτικού γραφείου  

● Την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή  

● Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 

● Αντίγραφο άδειας λεωφορείου και διπλώματος οδηγού λεωφορείου, τηλέφωνο οδηγού, 

δελτίο ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο λεωφορείου σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Η μη τήρηση ενός των προαναφερόμενων όρων ακυρώνει την προσφορά. 

 Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

 

  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                            ---- 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

  
Κέρκυρα, 5/12/2022  
Αρ.Πρωτ.:410 
 

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
 
Ταχ. Δ/νση: Ριζοσπαστών Βουλευτών Ιονίου Βουλής 6 
Κέρκυρα, Τ.Κ. 49132 
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο    : 26610-39982         
Fax                 : 26610-80446 
e-mail: mail@1gym-kerkyr.ker.sch.gr 
 

 ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας 
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Το σχολείο θα επιλέξει τη συμφερότερη προσφορά με κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της αναφερόμενης στην αρχή της προκήρυξης εγκυκλίου. 

Το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή θα γίνει στο σχολείο στις 11.25 π.μ την Τρίτη, 
13-12-2022. Οι προσφορές και το πρακτικό επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. 
 
 
 
      Ο Διευθυντής 
 
 
                Κεφαλλωνίτης Γεώργιος 


