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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Ελαφόνησος , 21-02- 2019    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ.    Φ.23/73 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

           ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡ. Α΄  ΛΥΚ. ΤΑΞΗ                                                 

Ταχ. Δ/νση:       Ελαφόνησος                                                       Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο 

Τ.Κ.                     23053   

Πληροφορίες  :  Κρανιδιώτη Βαρβάρα                                        Κοιν.: ΔΔΕ Λακωνίας 

Τηλέφωνο        : 2734061333  

Τηλεoμοιότυπο: 2734061335 

 Ηλεκτρ. Ταχ.     :  mail@gym-elafon.lak.sch.gr 

 Ιστότοπος         :  http://gym-elafon.lak.sch.gr/site/ 
                                                                                                               

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ Α’ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 

Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-17 με τη διαδικασία των κλειστών 

προσφορών που θα πληροί ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. Τόπος προορισμού: Πόρτο Χέλι Αργολίδας 

Διαδρομή: Πούντα Ελαφονήσου -Σπάρτη – Τρίπολη – Μυκήνες – Πόρτο Χέλι -Σπέτσες – Ερμιόνη – 

Επίδαυρος – Ναύπλιο -Τρίπολη – Σπάρτη – Πούντα Ελαφονήσου    

2. Χρόνος πραγματοποίησης : Από  4 έως 6 Απριλίου 2019, με δύο (2)  διανυκτερεύσεις  στο Πόρτο Χέλι  

την Πέμπτη 4  Απριλίου και Παρασκευή 5 Απριλίου 2019. 

3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων : είκοσι ένα  (21) μαθητές/μαθήτριες και  4 συνοδοί 

εκπαιδευτικοί. 

4. Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο που να διαθέτει ειδικό σήμα. 

5. Κατηγορία καταλύματος τουλάχιστον τριών (3) αστέρων μέσα στον οικισμό στο Πόρτο Χέλι, με 

ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου)  και δωμάτια δίκλινα , τρίκλινα  

για τους μαθητές και  μονόκλινα, δίκλινα για τους συνοδούς.  

6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή 

7. Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή. 

Να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για 

τη λειτουργία τουριστικού γραφείου 

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή 1 

Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή 

ιδιοχείρως. Προσφορές οι οποίες θα φτάσουν στο σχολείο μετά το πέρας της καθορισμένης 

ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται δεκτές.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 

13:00 στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου και οι πιθανές ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 

18/2/2019. 
                                                                                                                        Η    Διευθύντρια  

 
                                                                                                                  Βαρβάρα Κρανιδιώτη                                                                                        
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