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             Μεσολόγγι, 11/12/2020 
 
            Αρ. Πρωτ.: ΦΔ3.4 - 57 

ΠΡΟΣ:  

             ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής 

προσφοράς για εξαήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη» 

 

Το 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου θα πραγματοποιήσει εξαήμερη Εκπαιδευτική 
Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να επισκεφτεί το Ζωγράφειο Λύκειο 

Κωνσταντινούπολης από την Τρίτη 31-3-2020 έως την Κυριακή 5-4-2020. 

Προσκαλούμε τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους το χρονικό διάστημα από 12-02-2020 έως 20-02-2020 και ώρα 

10:00πμ. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο σχολείο. Με κάθε προσφορά 

κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και Υπεύθυνη Δήλωση 
συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού 

γραφείου,  οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ (ειδικό σήμα λειτουργίας). 

 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ι.Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ   
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

Μεσολόγγι- Κωνσταντινούπολη με 
επιστροφή 
Αναχώρηση: 31-3-2020 - πρωί 
Επιστροφή:  5-4-2020 - βράδυ  

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Μαθητές: εννέα (09)  
Συνοδοί καθηγητές: τρεις (03) 
Σύνολο: 12 άτομα 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λεωφορείο  

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων 
τουλάχιστον με πρωινό σε 
τοποθεσία κοντά στο Ζωγράφειο 
Λύκειο. Προτεινόμενα: Green Pine 
Taksim, Grand Hotel Palmiye, La 
Casa de Hotel Taksim, Pera 
Imperium 2 Hotel, The House of 
Tulpan. 

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 
 
 

1ηημέρα: Αναχώρηση από 
Μεσολόγγι και μετάβαση στην 

Κωνσταντινούπολη  
 2ηημέρα: Μετάβαση στο Ζωγράφειο 
Λύκειο  
3ηημέρα: Μετάβαση στο Ζωγράφειο 
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 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Λύκειο  
4ηημέρα: Μετάβαση στο Ζωγράφειο 
Λύκειο  
5ηημέρα: Μετάβαση στο Ζωγράφειο 
Λύκειο  
6η ημέρα: Επιστροφή στο Μεσολόγγι 
με ενδιάμεσες στάσεις. 
                                                     

 

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΟΛΕΩΝ -
ΔΙΟΔΙΑ –ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΝΑΙ 

8 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

ΝΑΙ 

9 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

ΝΑΙ 

10 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

11 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ  

12 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πέμπτη 20-02-2020  
και ώρα 10:00 πμ. 

13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πέμπτη 20-02-2020  
και ώρα 10:30 πμ. 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Σαφής αναφορά ονόματος και κατηγορίας του καταλύματος (τουλάχιστον 4 αστέρων) και 

του αριθμού δωματίων και κλινών, παρεχόμενων υπηρεσιών  (να μην χρησιμοποιείται ο 

όρος «παρόμοιο»). Μονόκλινα δωμάτια για τους/τις εκπαιδευτικούς τρίκλινα ή 

τετράκλινα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Σημαντικό τα δωμάτια να βρίσκονται στον 

ίδιο όροφο και στο ίδιο κτίριο.   

3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένεια. 

Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. 

4. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  και όλων των πάγιων επιβαρύνσεων (διόδια, 

δημοτικά τέλη διαμονής κλπ).  

5. Οι μετακινήσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορείο που 

πληροί  τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
Πριν την αναχώρηση όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του λεωφορείου θα 

εξετάζονται από την Τροχαία Μεσολογγίου. Αν το λεωφορείο θα κινηθεί πέρα από τα 

χρονικά όρια που προβλέπει η Νομοθεσία να υπάρχει επιπλέον οδηγός. 
 

6. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και δικαιώματος εξωτερικού τουρισμού, το οποίο βρίσκεται 



σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του σήματος. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό 

γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά 
και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Στην επιλογή θα ληφθούν υπόψη 

ΜΟΝΟΝ όσες προσφορές πληρούν στο απόλυτο τις ως άνω προδιαγραφές, η 

φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του τουριστικού γραφείου, η καλύτερη και ασφαλέστερη 

οργάνωση της εκδρομής, η οικονομική προσφορά και η ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. 

7. Το συμφωνηθέν ποσό της εκδρομής θα δοθεί μόνον ηλεκτρονικά κατά το 75% έως και 1 
ημέρα πριν την εκκίνησή της και το υπόλοιπο 25% 1 ημέρα μετά την τέλεσή της. 

 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής της προκήρυξης. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω 

προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες 

ενέργειες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο 
στο 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου μέχρι την Πέμπτη 20-02-2020  και ώρα 10:00 πμ.  Μετά 

την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμία προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται 

αποδεκτή. 

 

  

 

             

        


