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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  
ΣΧΟΛΕΙΟ:  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥKΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06-12-2016  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 564 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ –  
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -  
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 
1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ:  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2325025590  
    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  2325025591  
    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@lyk-irakl.ser.sch.gr  
2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  Βουδαπέστη – Βιέννη – Βελιγράδι 
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ:  6 ημέρες 

5 διανυκτερεύσεις 
(3 διανυκτερεύσεις στη  Βουδαπέστη –  
1 διανυκτέρευση στη Βιέννη –  1 διανυκτέρευση 
στο Βελιγράδι ) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  από 06/03/2017 ως 11/03/2017 ή   
από 13/03/2017 ως 18/03/2017 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
        ΜΑΘΗΤΩΝ:  

47 

β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  

4 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ:  
 

Τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων(****). Τα 
δωμάτια θα είναι μονόκλινα για τους συνοδούς 
και τρίκλινα (χωρίς ράντζα) ή δίκλινα για τους 
μαθητές, με πρωινό και βραδινό (αποκλειστικά 
μπουφές), θα βρίσκονται στη ίδια πτέρυγα και 
θα είναι όλα συγκεντρωμένα.  
Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα 
των ξενοδοχείων.  

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ Τα ξενοδοχεία θα βρίσκονται μέσα στην πόλη 
και τα ονόματα των ξενοδοχείων θα 
αναφέρονται στην προσφορά (δύο 
προτεινόμενα ξενοδοχεία) . 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ:  
 

α) Μετάβαση με αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη 
προς Βουδαπέστη. 
β) Λεωφορείο, το οποίο θα είναι στη  
διάθεσή μας για οποιαδήποτε μετακίνηση σ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής και τις νυκτερινές 
εξόδους. 
γ) Επιστροφή οδικώς .  
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8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  
 
 

Με την κατάθεση των προσφορών θα 
υποβληθεί ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο θα 
οριστικοποιηθεί στη συνέχεια.  
 
1. Θα προβλέπονται ξεναγήσεις σε αξιοθέατα 
και μουσεία από επίσημους ξεναγούς οι 
αμοιβές των οποίων καθώς και το αντίτιμο των 
εισιτηρίων εισόδου θα περιλαμβάνονται στην 
τελική τιμή.  
Σε διαφορετική περίπτωση στην προσφορά θα 
αναγράφονται τα τιμήματα των εξαιρούμενων 
εξόδων (π.χ. προαιρετικές εκδρομές ή τιμή 
εισόδου σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους). 
 
2. Θα υπάρχει συνοδός του γραφείου καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής.  
 
3. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις 
(3) δόσεις. Η πρώτη δόση (1/3) με την 
υπογραφή των συμβολαίων, η δεύτερη ( 1/3 ) 
θα δοθεί μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση 
και το υπόλοιπο 1/3 αμέσως μετά την 
επιστροφή. Ως ρήτρα μη τήρησης 
οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου ορίζεται 
το 1/3 του συνολικού κόστους της εκδρομής.  
 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ:  
 

ΝΑΙ. Θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής 
και επαγγελματικής ευθύνης. Πρέπει να 
κατατεθούν με την υποβολή της προσφοράς:  
Όνομα ασφαλ. Εταιρείας και Αριθμός Ασφ. 
Συμβολαίου  
 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  
 

ΝΑΙ  
 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ:  
 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές (αποκλειστικά 
σε κλειστούς φακέλους με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά) και θα κατατεθούν μέχρι την 
Δευτέρα 19/12/2016 & ώρα 12.00΄, θα 
συνοδεύονται δε από υπεύθυνη δήλωση του 
ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι διαθέτει ειδικό 
σήμα λειτουργίας σε ισχύ.  
 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ  (ΝΑΙ 
ή ΟΧΙ): 
 

Δεν επιθυμούμε να κάνουμε χρήση εισιτηρίων 
free, αλλά στην τελική τιμή να ενσωματώνεται 
οποιαδήποτε έκπτωση ή προσφορά.  
 

 
 
                                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
                                                                               ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 


