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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  6ηρ
 ΖΜΔΡΖ  ΔΚΓΡΟΜΖ – ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΟ 
ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ (ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΗ) 

1. α) ΥΟΛΔΗA: ΔΠΑ.Λ ΖΡΑΚΛΔΗΑ – ΔΠΑ.Λ ΕΗΥΝΖ (ΤΜΠΡΑΞΖ) 

    β) ΣΖΛΔΦΩΝA ΥΟΛΔΗΩΝ: 23250-25817 (ΔΠΑ.Λ Ζξάθιεηαο) 
23240-22540 (ΔΠΑ.Λ Είρλεο) 

    γ) ΦΑΞ ΥΟΛΔΗΟΤ: 23250-25819 (ΔΠΑ.Λ Ζξάθιεηαο) 

    δ) EMAIL ΥΟΛΔΗΩΝ: mail@epal-irakl.ser.sch.gr 

mail@1epal-n-zichn.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΗΜΟ: ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΗ 

3. ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΡΩΝ: 6 (5 δηαλπθηεξεύζεηο ) 

4. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: Από Γεπηέξα  25/2/2019 έσο άββαην 2/3/2019 

5. α) ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ   
    ΜΑΘΖΣΩΝ: 

32 

    β) ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ    
    ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ: 

3 (1 Αξρεγόο θαη 2 ζπλνδνί) 

6. α) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ: 

4* αζηέξσλ ή 5*αζηέξσλ 

(δίθιηλα θαη ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο θαζεγεηέο).  

    β) ΠΔΡΗΟΥΖ (ΚΔΝΣΡΟ ή ΟΥΗ): Όρη απαξαίηεηα θέληξν θαη κέρξη 7 ρικ. 

7. ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ ΜΔΟ: Λευθοπείο με δύο (2) οδηγούρ 

8. ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ: 
- Πξσηλό ζην μελνδνρείν ζε πινύζην κπνπθέ, θαη 3 γεύκαηα (ζπλνιηθά) 
- Δπίζεκνο Ξελαγόο ζε όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ζε όιεο ηηο 
εκέξεο πνπ ζα είκαζηε ζην Βνπθνπξέζηη. 

9. ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 
ΔΤΘΤΝΖ  ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΖ: 

ΝΑΗ (Τπνρξεσηηθό) Αζθάιηζε αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο – Αξηζκόο 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη νλνκαζία αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο . 

10. ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ: ΝΑΗ (Τπνρξεσηηθό) Αζθάιηζε αηπρήκαηνο θαη αζζελείαο, αζηηθήο επζύλεο) 

11. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ: 

Κιεηζηέο – γξαπηέο πξνζθνξέο έσο ηελ Σξίηε 5/2/2019  ΜΟΝΟ ζην γξαθείν ηνπ 
Γ/ληή ηνπ ΔΠΑ.Λ Ζξάθιεηαο (κέρξη ώξα 11:00κ.κ.) 

12. ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ 
ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ (ΝΑΗ ή ΟΥΗ):  

                                                                                                                         

  -Ο- 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

   ΛΔΟΝΣΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

                                                                                                             

 

mailto:mail@epal-irakl.ser.sch.gr
mailto:1epal-n-zichn@sch.gr


ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΑΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣO 
ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΗ  

 

 
 1η ημέρα: Δευτέρα 25-2-2019 

Αναχϊρηςη από τισ ζρρεσ ςτισ 06:00. Άφιξη το απόγευμα ςτο Βουκουρζςτι και 
τακτοποίηςη ςτο ξενοδοχείο. Προαιρετικό δείπνο ςτο Βουκουρζςτι και 
διανυκτζρευςη. 

 

2η ημέρα: Τρίτη 26-2-2019 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Ακολουθεί επίςκεψη ςτο Ελληνικό ςχολείο Βουκουρεςτίου, 
γνωριμία με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μαθητζσ του χολείου, παρουςίαςη από τουσ 
μαθητζσ μασ τησ Ιςτορίασ του χολείου και τησ Ελληνικήσ Ομογζνειασ ςτη Ρουμανία, 
καθϊσ και παρουςίαςη από τουσ μαθητζσ ςασ του ςχολείου ςασ και τησ ιςτορίασ τησ 

περιοχή ςασ. Ελεφθεροσ Χρόνοσ. Προαιρετική βραδινή ζξοδοσ, διανυκτζρευςη. 
 

3η ημέρα: Τετάρτη 27-2-2019 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Ξενάγηςη ςτο Βουκουρζςτι (παλάτι Βουλήσ, Ορθόδοξο 
πατριαρχείο, Ατενζουμ, μουςείο Φυςικήσ Ιςτορίασ). υνάντηςη με εκπαιδευτικοφσ του 
Ελληνικοφ χολείου 

Βουκουρεςτίου και ανταλλαγή απόψεων. Προαιρετικό δείπνο ςτο ξενοδοχείο, 
προαιρετική βραδινή ζξοδοσ, διανυκτζρευςη. 

 

4η ημέρα: Πέμπτη 28-2-2019 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Εκδρομή ςτα Καρπάθια (ινάϊα, Μπραν, Μπραςόβ). Επιςτροφή 
ςτο ξενοδοχείο. υνάντηςη με εκπαιδευτικοφσ και μαθητζσ του Ελληνικοφ χολείου 
Βουκουρεςτίου. Προαιρετικό δείπνο ςτο ξενοδοχείο, προαιρετική βραδινή ζξοδοσ, 
διανυκτζρευςη. 

 

5η ημέρα Παραςκευή 1-3-2019 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. (Παλιά πόλη, Εκκληςία ταυρουπόλεωσ, μουςείο χωριοφ, λίμνη 
Herestron). Αποχαιρετιςμόσ εκπαιδευτικϊν και μαθητϊν του Ελληνικοφ χολείου 
Βουκουρεςτίου. Προαιρετικό δείπνο ςτο ξενοδοχείο, προαιρετική βραδινή ζξοδοσ, 
διανυκτζρευςη. 

 

6η ημέρα Σάββατο 2-3-2019 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρηςη ςτισ 08:00 για επιςτροφή. Άφιξη ςτη Ν. Ζίχνη, 
περίπου ςτισ 22:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΚΓΡΟΜΖ 

 

Σν ΔΠΑ.Λ. Ζξάθιεηαο ζε ζύκπξαμε κε ην ΔΠΑ.Λ Ρνδόπνιεο  θαη ην ΔΠΑ.Λ Είρλεο 
εθδειώλνπλ ηελ πξόζεζή ηνπο λα δηνξγαλώζνπλ εμαήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε γηα ηε 
Γ΄ Λπθείνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ Γεπηέξα 25-2-2019 έσο ην 
άββαην 2-3-2019, ζην Βνπθνπξέζηη  θαη ζηελ νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ηξηάληα δύν (32) 

καζεηέο θαη ηξείο (3) ζπλνδνί θαζεγεηέο.  
 

Α. Μεηακινήζειρ μαθηηών με λευθοπείο 

 

1) Ν. Είσνη – Ζπάκλεια  (ανασώπηζη) 
2) Ζπάκλεια - Βοςκοςπέζηι 
3) Ξεναγήζειρ μαθηηών ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα ζηην πόλη ηος Βοςκοςπεζηίος 

4) Δπιζκέτειρ μαθηηών ζηο Μοςζείο θςζικήρ Ηζηοπίαρ ηος Βοςκοςπεζηίος, λίμνη 
Herestrou και Καππάθια Όπη (ινάφα, Μππαν, Μππαζόβ) 
5) Βοςκοςπέζηι – Ζπάκλεια 

6) Ζπάκλεια  – Ν. Είσνη (επιζηποθή) 
 

Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ ζα γίλνληαη κε ζύγρξνλν ιεσθνξείν θαη πιήξσκα πνπ 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ, βάζεη ηεο θείκελεο 
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  
Αλαρώξεζε από ην ΔΠΑΛ Είρλεο γηα ην  ΔΠΑ.Λ. Ζξάθιεηαο. Απαξαίηεηε είλαη ε 
ύπαξμε δεύηεξνπ νδεγνύ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε 
δηάζεζή καο γηα νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε, νπνηαδήπνηε ώξα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο, είηε γηα μελάγεζε είηε γηα λπρηεξηλή έμνδν ή έθηαθηε αλάγθε.  
Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη ηηο πέληε εκέξεο ζην 
Βνπθνπξέζηη επίζεκνο μελαγόο ηνπ πξαθηνξείνπ. 

Καηά ηελ παξακνλή ζην Βνπθνπξέζηη ζα ππάξμνπλ πέληε (5) δηαλπθηεξεύζεηο ζηηο 25/2, 

26/2, 27/2, 28/2, θαη 1/3  (Μαξηίνπ) 2019. ηηο 2 Μαξηίνπ νξίδεηαη ε αλαρώξεζή καο 
από Βνπθνπξέζηη. Δπηζηξνθή θαηά ζεηξά ζην ΔΠΑ.Λ. Ζξάθιεηαο - ΔΠΑ.Λ. Είρλεο.  
 

Β. Ξενοδοσεία  
Σα μελνδνρεία ζα είλαη 4 αζηέξσλ (****) θαη πέληε αζηέξσλ (*****) από ην θέληξν θαη 
κέρξη 7 ρικ. Σα δσκάηηα ησλ καζεηώλ ζα είλαη δίθιηλα ή ηξίθιηλα θαη ησλ ζπλνδώλ 
κνλόθιηλα. Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλεη πξσηλό ζε πινύζην κπνπθέ 

απαξαηηήησο εληόο ηνπ μελνδνρείνπ.  

 

 

Γ. Αζθαλιζηική κάλςτη.  
Θα ππάξρεη απαξαίηεηα ε ππνρξεσηηθή από ην λόκν Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή από 
ην πξαθηνξείν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ηαμηδηνύ θαη ηεο δηακνλήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 5 πεξ. β θαη ην άξζξν 7 παξ.1 
θαη 2 ηνπ Π.Γ. 339/1996. Θα γίλεηαη πηηή αναθοπά ζηελ πξνζθνξά όηη ππάξρεη 
αζθάιηζε ηεο εθδξνκήο από αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη 
ηδησηηθή αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο (αζζελείαο) θαη αηπρήκαηνο 
καζεηώλ. 
 

Γ. Ρήηπα μη ηήπηζηρ όπυν ζςμβολαίος  
Οξίδεηαη σο ξήηξα κε ηήξεζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ, ίζε κε ην 1/3 ηνπ 
ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο. 
 

 

 

 

 



 

Δ. Καηαβολή σπημάηυν  
Ζ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ ζα γίλεη ζε ηξεηο (3) δόζεηο. Ζ πξώηε δόζε (1/3) ζα δνζεί 
κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ, ε δεύηεξε δόζε (1/3) ζα δνζεί δύν εβδνκάδεο 
πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη ην ππόινηπν 1/3 ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή. εκεηώλεηαη 
όηη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο απαηηείηαη απνδεηθηηθό πξνθαηαβνιήο γηα 
ηελ εθδξνκή ηνπ ΔΠΑ.Λ Ζξάθιεηαο  ζηα μελνδνρεία πνπ ζα θαηαιύζνπκε ηηο εκέξεο 
ηεο εθδξνκήο . 
 

Ε. Καηάθεζη πποζθοπών  
Οη πξνζθνξέο ζα είλαη θιεηζηέο θαη ζα παξαδνζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ κέρξη ηελ Σξίηε 5/2/2019 θαη ώξα 11:00 π.κ. Γεν θα γίνοςν δεκηέρ οι 
πποζθοπέρ με θαξ η με email. Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ παξαιεθζεί εληόο ηεο 
νξηζκέλεο πξνζεζκίαο δε ιακβάλνληαη ππόςε θαη επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα 
απνζθξαγηζζνύλ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία ηνπ 
ηαρπδξνκείνπ, ησλ δηαλνκέσλ ή ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε από πηζαλέο κεηαβνιέο 
ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο ηεο εθδξνκήο γηα ην πξαθηνξείν. Δπηπξνζζέησο, δελ 
επηζπκνύκε λα θάλνπκε ρξήζε εηζηηεξίσλ δσξεάλ, αιιά ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ 
πξαθηνξείνπ ζαο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε επηπιένλ έθπησζε ή πξνζθνξά.  
Ζ επηηξνπή ησλ πξνζθνξώλ ζα ζπλεδξηάζεη ηελ ίδηα κέξα ζηηο 11:15 π.κ γηα λα επηιέμεη 
ηελ θαιύηεξε πξνζθνξά.  
Κάζε πξνζθνξά επθξηλώο ζα αλαθέξεη ηα παξαθάησ:  
Α. όνομα ξενοδοσείος  
Β. καηηγοπία ξενοδοσείυν  
Γ. σιλιομεηπική απόζηαζη από ηο κένηπο ηηρ κάθε πόληρ  
Γ. ημεπήζιο ππόγπαμμα μεηακινήζευν - ξεναγήζευν ηυν μαθηηών  
Δ. ζςνολικό κόζηορ εκδπομήρ και κόζηορ εκδπομήρ ανά μαθηηή (πεπιλαμβάνονηαι 
θόποι, ηέλη, Φ.Π.Α και λοιπέρ επιβαπύνζειρ). 
Θα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ην πξαθηνξείν ζα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε θξάηεζεο 
ηνπ μελνδνρείνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαη ηα 
ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ παξέρεηαη (αξηζκνύο αζθαιηζηήξησλ 
ζπκβνιαίσλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη αλαιπηηθέο θαιύςεηο). εκεηώλεηαη όηη από ηε 
ζηηγκή ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ έσο ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο όξνπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ ζπκβνιαίνπ κπνξεί λα γίλεη 
δεθηή κόλν κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ζρνιείνπ (καζεηώλ, θαζεγεηώλ, ζπιιόγνπ 
γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ), δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά ζεσξείηαη άθπξε.  
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ 15κεινύο            Ο Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ          Ο Γ/ληήο ηνπ ΔΠΑ.Λ  
        Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ  

 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΟΗ ΤΠΟΓΡΑΦΔ  
Αθξηβέο αληίγξαθν  
ΔΠΑ.Λ Ζξάθιεηαο,  

   Ο Γηεπζπληήο 


