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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Απο 15 Μαρηίοσ  έως 20 Μαρηίοσ 2017 επιθσμούμε να πραγμαηοποιήζοσμε πενηαήμερη οδική εκπαιδεσηική 

εκδρομή καζεηώλ ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηε Βελεηία. Θα ζπκκεηέρνπλ 65  καζεηέο θαη πέληε (5) ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Παραζκεσή 10 /02/2017, 11.59 π.μ.  

1. Καηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα εμήο: Σελ 1
ε
 κέξα κεηαθνξά από Φιώξηλα 

νδηθώο ζην Εάγθξεκπ κέζσ FYROM , εξβίαο θαη κεηάβαζε ζην μελνδνρείν. 
2. Σελ 2

ε
 κέξα πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα ηεο Λνπκπιηάλαο θαη Σεξγέζηεο κε ηειηθό πξννξηζκό ην Μέζηξε Ηηαιίαο 

όπνπ θαη ε δηαλπθηέξεπζε. 
3. Σελ 3

ε
 κέξα κεηάβαζε απζεκεξόλ ζηε Βελεηία ,πεξηήγεζε ζηελ Διιεληθή πεξηνρή θαη ζηα βαζηθά αμηνζέαηα 

ηεο θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν, ζην Μέζηξε . 
4. Σελ 4

ε
 κέξα πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα ζηε Βεξόλα θαη κεηάβαζε ζην μελνδνρείν ζην Εάγθξεκπ. 

5. Σελ 5
ε
 κέξα επηζηξνθή ζηελ Φιώξηλα , αξγά ην βξάδπ, κέζσ εξβίαο  θαη FYROM .  

6. Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο (15/3/2017 ζην Εάγθξεπ 16,17/3/2017 ζην Μέζηξε θαη 18/3/2017 ζην Εάγθξεπ), ζε 
μελνδνρεία  3&4 αζηέξσλ (δηακνλή θαη εκηδηαηξνθή)   
 

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ λα γίλνληαη κε ιεσθνξεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο 

κεηαθίλεζεο, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο:  δπν έκπεηξνη νδεγνί, ζύγρξνλν ιεσθνξείν κε πηζηνπνηεηηθό 

ηερληθνύ ειέγρνπ θ.ι.π   

 Μεηαθνξηθό κέζν επί εηθνζηηεηξαώξνπ βάζεσο ζε πεξίπησζε  αλάγθεο. 

 Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Πξναηξεηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο. 

 Ξελνδνρείν  γηα ηηο αληίζηνηρεο δηαλπθηεξεύζεηο  κε εκηδηαηξνθή (πξόγεπκα- δείπλν): 

  α) ηξηώλ  (3) αζηέξσλ , 

   β) ηεζζάξσλ (4)  αζηέξσλ. 

 Σξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

 Δπίζεκν αξρεγό θαη μελαγνύο ηνπ γξαθείνπ. 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή θαη ε επηβάξπλζε αλά άηνκν (65  καζεηέο θαη 5  θαζεγεηέο) 

 ηελ ηηκή λα πεξηιακβάλνληαη Φ.Π.Α.  

 ηε ζύκβαζε λα αλαθέξεηαη ε δπλαηόηεηα έθδνζεο αηνκηθήο απόδεημεο γηα θάζε καζεηή. 

 Καηάζεζε εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθηλήζεσλ. 

           Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κε νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα.  

                                                                                                                                            Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
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