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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΝΕΟΧΩΡΙ –ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΝΚΟΝΑ –ΒΕΡΟΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  ΤΡΙΤΗ  13/ 3 / 2018       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  19:0 0. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ     19/ 3/ 2018       ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 13:00  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: (30)      ΤΑΞΗ : Α΄,Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  ΤΡΕΙΣ  (03) 
 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 13/3/18 

Αναχώρηση από Νεοχώρι.  Στάση μιάς ώρας στα Ιωάννινα 

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με προορισμό την Ανκόνα . 

Διανυκτέρευση στο πλοίο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3/18 

Άφιξη στην Ανκόνα αναχώρηση για Βερόνα - Διανυκτέρευση.  

ΠΕΜΠΤΗ 15/3/18 

Περιήγηση στην Βερόνα και αναχώρηση για Μόναχο με ενδιάμεση στάση.  

Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Μουσείο Μονάχου. Διανυκτέρευση. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3/18 

Επίσκεψη στο ΓΕΛ. ΜΟΝΑΧΟΥ και στην συνέχεια επίσκεψη στο Νταχάου. 

               Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 

. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/3/18 

Μετάβαση από το Μόναχο στο Μιλάνο με ενδιάμεση στάση. 

                Επίσκεψη στο ΤΕΓ. Μιλάνου  Διανυκτέρευση 



ΚΥΡΙΑΚΗ  18/3/18 

 Αναχώρηση από Μιλάνο για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3/18 

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και επιστροφή στο Νεοχώρι. 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.. 

2. Δύο διανυκτερεύσεις στο πλοίο σε τετράκλινες καμπίνες για όλους τους μαθητές και δίκλινες για τους 

συνοδούς καθηγητές. 

3. Δύο διανυκτερεύσεις στην Ιταλία σε Βερόνα και Μιλάνο σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3
*
 Αστέρων με 

πρωινό 

4. Δύο διανυκτερεύσεις στο Μόναχο σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3
*
 Αστέρων με πρωινό 

5. Συνοδός του γραφείου καθ ΄όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

6. Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών 

το οποίο θα προβλέπει: α) Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και β) Ασφάλιση 

Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης 

εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας ( να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα). 

7. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ) 

8. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Οι παραπάνω τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν και τυχόν επιπλέον 

διόδια φόροι ή τέλη διαμονής και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές 

των τόπων διέλευσης ή διαμονής. 

9. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση  Κ.Τ.Ε.Ο. 

10. Οι οδηγοί να είναι δύο ,έμπειροι και γνώστες της διαδρομής.  

11. Τα χρήματα θα καταβληθούν σε τραπεζικό λογαριασμό . Συγκεκριμένα 30% προκαταβολή , μία 

εβδομάδα πριν την αναχώρηση το 60% και το υπόλοιπο 10% μετά το πέρας της εκδρομής . 

12. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

13. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 

ΓΕΛ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31/1/2018, και ώρα 12:00  

 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 Λιαπίκος Δημήτριος 

 Οικονομολόγος 


