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ΠΡΟ:  Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Κζρκυρασ 

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ Σαξιδιωτικών Γραφείων για την 4ήμερη 
εκδρομή του 3ου ΓΕΛ Κζρκυρασ ςτη Ρόδο» 

        Το 3ο Γενικό Λφκειο Κζρκυρασ δζχεται μζχρι τθν Σετάρτη 22-03-2023 και ώρα 12:00 πμ, 
κλειςτζσ προςφορζσ (με επιςυναπτόμενα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ 
μορφι), ςφμφωνα με το άρκ. 13 τθσ 33120/ΓΔ4 εγκυκλίου του Υ.Π.Ε.& Θ., ΦΕΚ 681Β/06-03-
2017,τ.Β', για τθν παρακάτω εκδρομι-μετακίνθςθ από τθν ζδρα του: 

Προοριςμόσ: ΡΟΔΟ 

Ημ/νια Αναχώρηςησ : 3-04-2023 

Ημ/νία Επιςτροφήσ :   6-04-2023 

Εκτιμώμενοσ αριθμόσ μαθητών:  25 

υνοδοί Καθηγητζσ: 3 

Μεταφορά:  Με αεροπλάνο και μία θμζρα λεωφορείο 

Ξενοδοχείο: 3 ι 4 αςτζρων με πρωϊνό (3 διανυκτερεφςεισ) ςτο κζντρο τθσ πόλθσ . Για τουσ 
μακθτζσ/τριεσ τρίκλινα δωμάτια. Το τρίκλινο δωμάτιο να ζχει κανονικό κρεβάτι για το τρίτο 
άτομο (όχι ράντςο). Για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ  μονόκλινα. 

Πρόγραμμα:  

Δευτζρα:  3-04-2023: Αναχϊρθςθ από Κζρκυρα –Άφιξθ ςτθ Ρόδο   

Τρίτθ:         4-04-2023 Περιιγθςθ ςτθν πόλθ. 

Τετάρτθ:   5-04-2023 Επίςκεψθ με λεωφορείο ςτθ Λίνδο – Καλλικζα 

Πζμπτθ:     6-04-2023 Επιςτροφι ςτθν Κζρκυρα.   

mailto:3lykkerk@sch.gr


 

        την  προςφορά  θα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπεριλαμβάνονται και να 
αναγράφονται    :  

1.  Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ κακϊσ και θ οικονομικι 
επιβάρυνςη ανά μαθητή. Να διευκρινίηεται μζχρι ποιο αρικμό μπορεί να μειωκεί ο 
αρικμόσ ςυμμετεχόντων (ενδεχόμενθ νόςθςθ) και να μθν μεταβλθκεί το κόςτοσ ανά 
άτομο  

2. Η ονομαςία και θ κατθγορία του ξενοδοχείου.  

3. Ατομικι ταξιδιωτικι αςφάλιςθ για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

4. Υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και 
πρόςκετθ αςφάλιςθ, που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκενείασ. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι  το ταξιδιωτικό γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το 
οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.     

     Το ςχολείο κα επιλζξει τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά με κριτιρια ποιοτικά και  
οικονομικά. 

 

ΠΡΟΟΧΗ:  Η μθ τιρθςθ ενόσ των προαναφερομζνων όρων ακυρϊνει τθν προςφορά. 

 

Η Διευθφντρια 

 

Ρακοπούλος Ιυιγένεια 

   

                                          

 

      


