
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δ/νςη  Β/βάθμιασ Εκπαίδευςησ Κζρκυρασ 

 

 
 

Θζμα: 
 

«Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ Σαξιδιωτικϊν Γραφείων για την οργάνωςη 

εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ μαθητϊν/τριϊν  του Γυμναςίου Καςτελλάνων Μζςησ για 

το 

ΚΠΕ ΚΑΣΟΡΙΑ» 

 
Σο  Γυμνάςιο Καςτελλάνων Μζςθσ Κζρκυρασ, ςφμφωνα με τισ υπ’ αρικμ. 20883/ΓΔ4/ 

ΦΕΚ Σ.Β’ 456 /13- 2 -2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/ΦΕΚ Σ.Β’ 766 / 18-2-2022,δζχεται ζωσ και 

τθν Πζμπτθ 09-02-2023 και ϊρα 12:00 κλειςτζσ προςφορζσ για τθν ακόλουκθ 

μετακίνθςθ: 

 

Α. Αφετηρία: Κζρκυρα 
Β. Προοριςμόσ: ΚΠΕ ΚΑΣΟΡΙΑ 

Επιςκζψεισ: Διςπθλιό, Μαυροχϊρι, Μζτςοβο 
Γ. Ημερομηνία αναχϊρηςησ: Σετάρτθ   22-02-2023 
Δ. Ημερομηνίαεπιςτροφήσ:Παραςκευι24-02-2023 
Ε. Προβλεπόμενοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων : 28 μακθτζσ/τριεσ και 3     ςυνοδοί 
Σ. Μεταφορικά μζςα: 

1. Ζνα λεωφορείο (το οποίο να διακζτει εξοπλιςμό κατάλλθλο για τθ μετακίνθςθ ςε 
χιόνι, ςτο ενδεχόμενο που χρειαςτεί). 

2. Πλοίο για τθ μεταφορά των μακθτϊν-ςυνοδϊν και του λεωφορείου τουσ από 
τθν Κζρκυρα ςτθν Θγουμενίτςα και από τθν Θγουμενίτςα ςτθν Κζρκυρα. 

3. Αναχϊρθςθ και άφιξθ ςτο Γυμνάςιο Καςτελλάνων. 
 

Ζ. Κατηγορία καταλφματοσ: Ξενοδοχείο τριϊν αςτζρων και άνω.

Κζρκυρα 3 1 /01/2023 

Αρ. Πρωτ. 7  

 

 

Προσ:  Δ/νςη Β/βάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Κζρκυρασ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕ & ΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ 

Δ.Δ.Ε. ΝΟΜΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΣΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΗ 

 
 
 

Σαχ. Δ/νςθ: ΚΑΣΕΛΛΑΝΟΙ ΜΕΘ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Σ.Κ.-Πόλθ: 49084, Καςτελλάνοι Κζρκυρασ   

Ιςτοςελίδα:mail@gym-kastell.ker.sch.gr 

Σθλ.: 2661 054 230 
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Η. το ςυνολικό κόςτοσ τθσ μετακίνθςθσ αλλά και ςτο ςυνολικό κόςτοσ ανά άτομο κα 

πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται και τα ειςιτιρια του πορκμείου Κζρκυρα-Θγουμενίτςα 

και Θγουμενίτςα-Κζρκυρα. 

Θ. Οι προςφορζσ κα πρζπει να αναφζρουν αναλυτικά το κόςτοσ τθσ μετακίνθςθσ (κόςτοσ 

ανά παρεχόμενθ υπθρεςία). Οποιαδιποτε παροχι προςφζρεται δωρεάν κα πρζπει να 

αναφζρεται ρθτά ςτθν προςφορά. 

I. Οποιαδιποτε επιβάρυνςθ προκφψει μετά τθν επιλογι αναδόχου τθσ μετακίνθςθσ καιδεν 

αναφζρεται ρθτά και ςαφϊσ ςτθν οικονομικι προςφορά του ανάδοχου, 

βαρφνειαποκλειςτικάκαιεξ'ολοκλιρουτονανάδοχοτθσεκδρομισκαιμόνοκαιουδεμία 

οικονομικι υποχρζωςθ ζχει το  Γυμνάςιο Καςτελλάνων Μζςθσ Κζρκυρασ ι οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν αποςτολι απζναντι ςτον ανάδοχο. 

 

Παρακαλοφνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία ςτισ προςφορζσ τουσ να 

αναφζρουν ρθτά τα ακόλουκα: 

1. Σθν τελικι ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων τοπικϊν 
φόρων, διοδίων, επιπρόςκετων χρεϊςεων). 

 

2. Σθ ςυνολικι επιβάρυνςθ ανά ςυμμετζχοντα (ςυμπεριλαμβανομζνων τοπικϊν φόρων, 
διοδίων, επιπρόςκετων χρεϊςεων). 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτουν ειδικό ςιμα λειτουργίασ και το οποίο βρίςκεται ςε 
ιςχφ. 

 

4. Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 

5. Αςφαλιςτικι κάλυψθ για αςκζνεια και ατφχθμα των ςυμμετεχόντων. 
 

ε περίπτωςθ που προςφορά ταξιδιωτικοφ γραφείου δεν περιζχει τα παραπάνω 
ςτοιχεία (1,2,3,4 και5) και δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ των Α,Β, Γ,Δ, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΑ, κα 
κεωρθκεί άκυρθ και δεν κα εξεταςτεί το οικονομικό τθσ ςκζλοσ. Σο ςχολείο διατθρεί το 
δικαίωμα για οποιαδιποτε περαιτζρω γραπτι διευκρίνιςθ, όπωσ και το δικαίωμα 
ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι 
άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ του τουριςτικοφ γραφείου.  

 
Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε κλειςτό, ςφραγιςμζνο  φάκελο ςτο γραφείο τθσ διευκφντριασ 

του Γυμναςίου Καςτελλάνων Μζςθσ, κακθμερινά  από 8:30 ζωσ 13:30. Καταλθκτικι 
θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν: Πζμπτη 9-2-2023 και ϊρα 12:00. Σο άνοιγμα και θ 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν ίδια μζρα και ϊρα 12:30 ςτο γραφείο τθσ 
διευκφντριασ Σο ςχολείο κα επιλζξει τθν καταλλθλότερθ προςφορά με κριτιρια ποιοτικά και 
οικονομικά . 

 
Θ Διευκφντρια 

 
 
 
 

         
 


