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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΣΟΦΙΑ( 1 διανυκτέρευση)  – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (4 διανυκτερεύσεις) – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (1 

διανυκτέρευση) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  12/12/2019 ___________________________________________  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30 π.μ. __________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 18/12/2019 _____________________________________________  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21:30 μ.μ. ____________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 56 ________________  ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Γ’ _____________________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4_____________________________________________________________________________________________________________  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1. Ημέρα 1
η
 : Αναχώρηση από Αμφιλοχία για Βουλγαρία – Σόφια. Ξενάγηση στην πόλη, διανυκτέρευση. ____ 

2. Ημέρα 2
η
 : Αναχώρηση από Βουλγαρία – Σόφια με ενδιάμεσες στάσεις για Βουκουρέστι (Ρουμανία), 

διανυκτέρευση.  ____________________________________________________________________________ 

3. Ημέρα 3
η
 : Ξενάγηση στην πόλη του Βουκουρεστίου, διανυκτέρευση.  _______________________________ 

4. Ημέρα 4
η
 : Μονοήμερη εκδρομή στο Μπρασόβ και κάστρο κόμη Δράκουλα, επιστροφή διανυκτέρευση.  __ 

5. Ημέρα 5
η
 : Ξενάγηση στην πόλη του Βουκουρεστίου, διανυκτέρευση. _______________________________ 

6. Ημέρα 6
η
 : Αναχώρηση από Βουκουρέστι για Σαντάνσκι (Βουλγαρία) με ενδιάμεσες στάσεις, 

διανυκτέρευση. 

7. Ημέρα 7
η
 : Αναχώρηση από Σαντάνσκι, στάση στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη Αμφιλοχία. ____________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 



 ___________________________________________________________________________________________ 



Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η μετακίνηση θα γίνει µε ασφαλές υπερυψωμένο λεωφορείο για 62-63 άτομα (όχι διώροφο) ελεγμένο 

από Κ.Τ.Ε.Ο. Στην προσφορά θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του μεταφορικού μέσου και τυχόν 

πρόσθετες προδιαγραφές. Θα προτιμηθεί όχημα τελευταίας δεκαετίας. 

2. Η διαμονή για όλες τις  διανυκτερεύσεις, να είναι σε ξενοδοχείο 4* αστέρων με ημιδιατροφή, σε 

κεντρικό σημείο των πόλεων. Να αναφέρονται ρητά τα ονόματα των καταλυμάτων. Η διαμονή των 

μαθητών θα είναι σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια και των καθηγητών μονόκλινα.  

3. Οι μαθητές να συνοδεύονται σε όλο το πρόγραμμα της εκδρομής από συνοδό υπεύθυνο του γραφείου 

και από ξεναγό. Ο συνοδός γραφείου θα είναι στην διάθεσή μας όλη την ημέρα και όχι μόνο σε 

ξεναγήσεις. Το κόστος του συνοδού και ξεναγού να υπολογισθεί στην συνολική τιμή - προσφορά. 

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

5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

6. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

8. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

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

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

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

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

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

Λύκειο Αμφιλοχίας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 11:00π.μ. 

 

 

 

 Η Διευθύντρια 

 της Σχολικής Μονάδας 

 

 

 

 ΜΠΕΣΤΗΤΖΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
 ______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 

 


