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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 
 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 09/12/2019  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12/2019 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 59(πενήντα εννιά )  ΤΑΞΗ : Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 04(τέσσερεις) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/12: Αναχώρηση από Ναύπακτο, στάσεις:  Ιωάννινα , αύξηση στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 

2:300μ.μ. και επίσκεψη στον Αγ. Δημήτριο 

ΤΡΙΤΗ  10/12: Επίσκεψη στη Ιερά Μονή Σουρωτής, “Κέντρο Κόσμος” 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12:  Επίσκεψη στη Νάουσα ,Έδεσσα και καταρράκτες. 

ΠΕΜΠΤΗ  12/12: Επίσκεψη στο κέντρο Νόησης , στις Καμάρες και στο Εφταπύργιο.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12: Επίσκεψη στο  Μουσείο Κινηματογράφου , στο Λευκό Πύργο και αναχώρηση για 

Ναύπακτο με στάση στα Ιωάννινα. 

 

 

 

 



Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου (μάρκα, έτος κυκλοφορίας, αριθμός θέσεων ) και τυχόν 
πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Το ξενοδοχείο να είναι τουλάχιστον τριών αστέρων στο κέντρο της πόλης, με πλούσιο πρωινό.  

3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (εισιτήρια για επίσκεψη χώρων όπου απαιτούνται κλπ) 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή. 

5. Αναφορά  του κόστους ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  Η προσφορά θα πρέπει να 
είναι διακριτή  (ξεχωριστό κόστος του λεωφορείου και ξεχωριστό το κόστος των ξενοδοχείων ώστε να 
μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με πιθανή αυξομείωση  του τελικού αριθμού των μαθητών έως 15% 
.) 

6. Το μεταφορικό μέσο, να έχει πιστοποίηση ότι   πληροί τους κανόνες και προδιαγραφές ασφαλείας και 
να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 
σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

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 μόνο σε σφραγισμένο φάκελο (όχι 
ηλεκτρονικά) στο γραφείο της Διευθύντριας του  ΕΠΑΛ Ναυπάκτου   το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 19/11/2019  
και ώρα 10:00π.μ, οπότε και θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών. 

 

 

  


