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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕ.Λ.  ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 
                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  15 -12 - 2017 

                                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:     177     
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  7 - ΗΜΕΡΗΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2322031247 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2322031247 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@lyk-mavroth.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: 

ΜΠΟΥΝΤΒΑ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΣΠΛΙΤ – 

ΡΙΕΚΑ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – 

ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ. 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: 

ΕΠΤΑ (07)     ( 6 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ     

ΜΠΟΥΝΤΒΑ (1) – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (1) - 

ΣΠΛΙΤ  (1) – ΡΙΕΚΑ (1)  - ΛΙΟΥΜΛΙΑΝΑ (1) 

ΒΕΝΕΤΙΑ (1)  

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 31/3 – 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4 - 5/4  - 6/4  -  2017  

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 
∆ΕΚΑ  ΕΠΤΑ  (17) 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
∆ΥΟ  (02) 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ: 4* 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): ΚΕΝΤΡΟ 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (αναχώρηση)  - 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ (επιστροφή) 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

ΦΑΓΗΤΟ:  Πρωινό  και  ένα (1) γεύµα βραδινό   

στο  ξενοδοχείο .     

 ∆ΩΜΑΤΙΑ: 2-µονόκλινα , 1-δίκλινο , 5-τρίκλινα 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   

    ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 
ΝΑΙ   (Υποχρεωτικό) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΝΑΙ 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

ΠΕΜΠΤΗ  22  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016       

και  ώρα  12  µεσηµέρι 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    

      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

ΝΑΙ - (αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

που  ακολουθεί) 

 

      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    
Α. Λοιπές  υπηρεσίεςΑ. Λοιπές  υπηρεσίεςΑ. Λοιπές  υπηρεσίεςΑ. Λοιπές  υπηρεσίες και  παροχές  πρακτορείου και  παροχές  πρακτορείου και  παροχές  πρακτορείου και  παροχές  πρακτορείου....    

1. Με  κάθε  προσφορά  κατατίθεται  από  το  ταξιδιωτικό  γραφείο  απαραιτήτως και  υπεύθυνη  δήλωση  

ότι  διαθέτει  ειδικό  σήµα  λειτουργίας , το  οποίο  βρίσκεται  σε  ισχύ  µαζί µε αντίγραφο του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

2.  Οµαδική  Ταξιδιωτική  Ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  καθώς  και  ασφαλιστική  κάλυψη  σε  περίπτωση  

ασθένειας και  ατυχήµατος. 

3. Λεωφορείο  50  Θέσεων. που  θα  είναι  αποκλειστικά  στην  διάθεσή  µας  σε όλη  την  διάρκεια  της  

εκδροµής , ελεγµένο  σύµφωνα  µε  τους  ευρωπαϊκούς  νόµους,  µε  δύο  οδηγούς. 

4. Αρχηγό  του  γραφείου  σας και  ξεναγό  στις  ξεναγήσεις  των  πόλεων  που  θα  διανυκτερεύσουµε. 

5. Η  προσφορά  να  περιλαµβάνει  τον  ΦΠΑ, τους  φόρους  των  αεροδροµίων, διόδια,  τόπους  

στάθµευσης  κ.α. εκτός  από  τις  εισόδους  σε  µουσεία  και  αρχαιολογικούς  χώρους. 

6. Η  επιτροπή θα  αξιολογήσει  τις  προσφορές  και  θα  επιλέξει  τη  πλέον  συµφέρουσα  από  

οικονοµική  άποψη  προσφορά. (άρθρο  14 παρ. 2 , Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011  ΥΠ∆ΜΘ). 

7. Οι  συµµετέχοντες  στον  διαγωνισµό  θα  ενηµερωθούν  άµεσα  το  αποτέλεσµα  της  αξιολόγησης  και  

εντός  δύο (2) ηµερών ,  µετά  την  επιλογή  του  ταξιδιωτικού  γραφείου, µπορεί  να  υποβληθούν  

ενστάσεις  από  κάθε  συµµετέχοντα. 

8. Το  ιδιωτικό  συµφωνητικό  θα  υπογραφεί: µετά  την  παρέλευση των  δύο  ηµερών  και  τον  έλεγχο  

από  τον  ΗΑΤΤΑ  της  ύπαρξης  σε  ισχύ  ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  του  επιλεχθέντος  

πρακτορείου.  

9. Κατά  την  υπογραφή  του  συµφωνητικού  το  επιλεγµένο  πρακτορείο  να  µας  προσκοµίσει 

συµβόλαιο  αεροπορικής  εταιρείας  καθώς  και  τις  κρατήσεις  των  ξενοδοχείων  

10. Στο  ιδιωτικό  συµφωνητικό  θα  δηλωθούν  και  οι  αριθµοί  πτήσεων – αεροπορική  εταιρεία 

αναχώρησης  καθώς  και  τα  ονόµατα  των  ξενοδοχείων. 

11. Η  καταβολή  των χρηµάτων  θα  γίνει  σε  τρείς (03) δόσεις. Η 1
η
 δόση  (1/3) µε την  υπογραφή  του  

συµφωνητικού, η 2
η
  δόση  (1/3) 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  στης  εκδροµής.   

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ            

 
       1

η 
µέρα (31 Μαρτίου 2017) : αναχώρηση οδικώς από Μαυροθάλασσα  και άφιξη στην 

Μπούντβα .Γνωριµία µε την πόλη. Νυχτερινή βόλτα, διανυκτέρευση.  

       2
η
 µέρα (1 Απριλίου 2017): πρωινό και αναχώρηση για Ντουµπρόβνικ µε ενδιάµεσο 

σταθµό και ξενάγηση στο Κότορ. Ξενάγηση και νυχτερινή βόλτα στο Ντουµπρόβνικ. 

∆ιανυκτέρευση.  

      3
η
 µέρα (2 Απριλίου 2017): πρωινό και αναχώρηση για Μόσταρ. Ξενάγηση και 

αναχώρηση για Σπλιτ. Ξενάγηση, διανυκτέρευση.  

      4
η
 µέρα (3 Απριλίου 2017): πρωινό και αναχώρηση για τον δρυµό Πλίτβιτσε. Ξενάγηση 

και αναχώρηση για Ριέκα. ∆ιανυκτέρευση.  

     5
η
 µέρα (4 Απριλίου 2017): πρωινό και αναχώρηση για σπήλαια Ποστόινα. Ξενάγηση 

και αναχώρηση για Λιουµπλιάνα. Ξενάγηση, διανυκτέρευση. 

     6
η
 µέρα (5 Απριλίου 2017): πρωινό και αναχώρηση µέσω Τεργέστης για Βενετία. 

Ξενάγηση και διανυκτέρευση. 

     7
η
 µέρα (6 Απριλίου 2017): πρωινό και αναχώρηση για Μπέργκαµο. Εφόσον υπάρχει 

χρόνος ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Άφιξη στο αεροδρόµιο. Πτήση 

(απογευµατινή  ώρα) απευθείας  για Θεσσαλονίκη. Επιστροφή στην  Μαυροθάλασσα. 
 


