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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το “2ο ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας” στο πλαίσιο υλοποίησης της  πολυήµερης εκδροµής της 
Γ΄ Λυκείου, καλεί τους ενδιαφερόµενους (ταξιδιωτικά –τουριστικά  γραφεία), που 
επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά 
τους σε κλειστό φάκελο µέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012. Η προσφορά 
πρέπει να  κατατεθεί στη γραµµατεία του 2ου  ΕΠΑΛ  (τηλ. επικοινωνίας 2463025511 
fax 2463082234  mail: mail@2epal-ptolem.sch.gr).   

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του ∆ιευθυντή τη ∆ευτέρα 16 Ιανουαρίου 
2012 στις 12:30 µ.µ. Θα προτιµηθεί η οικονοµικότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις 
παρακάτω προδιαγραφές και ό,τι προβλέπει η νοµοθεσία σχετικά µε την υλοποίηση 
πολυήµερων σχολικών εκδροµών στο εξωτερικό (ενδεικτικά: συνοδός πρακτορείου, 
ασφάλεια αστικής κάλυψης, παράδοση ονοµαστικών αποδείξεων κτλ.). 

• Εξαήµερη εκδροµή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο – Πριγκιπόνησα, από 
∆ευτέρα 5 Μαρτίου έως  Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 (5 διανυκτερεύσεις). 

• Συνοδοί καθηγητές 4 (τέσσερις). 
• Συµµετέχοντες µαθητές 50-53. ∆ωρεάν συµµετοχή 3 (τριών) µαθητών. 
• Μετακίνηση: Οδικώς. 
• Ξενοδοχείο 4 * στην πλατεία «Ταξίµ» µε πρωινό και γεύµα ή δείπνο. 
• Επίσηµο ξεναγό για µουσεία - αξιοθέατα (Αγία Σοφία, Ντολµά Μπαχτσέ, 

Μονή χώρας, ∆εξαµενή, Μινιατούρα – η τιµή εισόδου θα επιβαρύνει τους 
µαθητές). 

• Κρουαζιέρα Βόσπορο-Χάλκη-Πριγκιπόνησα µε ναυλωµένο µέσο . 
• ∆ιαδικασία έκδοσης visa για τους αλλοδαπούς µαθητές. (το κόστος θα 

βαρύνει τους συγκεκριµένους µαθητές). 
• Ζητείται  

� Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία 

� Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης ειδικού σήµατος λειτουργίας σε ισχύ 



• Επιπλέον ζητείται η πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 
ατυχήµατος ή ασθένειας. 

• Οι προσφορές θα είναι κατά συνολική τελική τιµή οργανωµένου ταξιδιού 
αλλά και ανά µαθητή.. 

 

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου, 

 

Βλάχος ∆ηµήτριος 


