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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ             

   

   

                        

   

   ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

    ΣΧΕΤ.:    
 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Τριήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή στην Καρδίτσα» 

 

Στοιχεία  Εκδρομής 
 

Τόπος Επίσκεψης Καρδίτσα 

Χρόνος 1 –  3 Μαρτίου 2013 

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 48 

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών καθηγητών 4 

Πρόγραμμα μετακίνησης 

1
η
 Μέρα 1/3 

Αγρίνιο-Καρδίτσα 

 

 

 

 

 

 

 

1
η
 Μέρα  

7:00 : Αναχώρηση από την Πλατεία Μαβίλη 

(Παλαιό τρένο).  

09:45: Στάση στα Ιωάννινα 

12:00: Άφιξη στα Τρίκαλα – Παραμονή για 

φαγητό. 

14:30: Άφιξη στην Καρδίτσα – τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. 

17:00: Μετάβαση στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ 

Καρδίτσας. Πρόβα και παρουσίαση του 

συνόλου (Αλθαία) στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

χορωδιών 

22:00: Φαγητό στην πόλη και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

 ΠΡΟΣ: 

Τουριστικά Γραφεία 
 

  

Αγρίνιο,  23/1/2013 

 Αριθμ. Πρωτ.:  52 



23:00: Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

 

2
η
 Μέρα 2/3  

Καρδίτσα 

 

 

 

 

 

 

 

8:00: Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

09:00 : Εκδρομή στη λίμνη Πλαστήρα – 

παραμονή για φαγητό. 

14:30: Επιστροφή και παραμονή στο 

ξενοδοχείο 

17:00: Μετάβαση στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ 

Καρδίτσας. Παρακολούθηση των 

παρουσιάσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

χορωδιών. 

09:00: Φαγητό στην πόλη και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

22:00: Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

3
η
 Μέρα 17/3  

Καρδίτσα-Αγρίνιο 

8:00: Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

10:00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

10:30: Άφιξη στα Τρίκαλα – ξενάγηση στην 

πόλη - ελεύθερη ώρα – βόλτα στα Τρίκαλα. 

14:30: Αναχώρηση από Τρίκαλα για Αγρίνιο. 

17:00: Στάση στα Ιωάννινα 

20:00: Άφιξη στο Αγρίνιο. 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

 

1. Προτείνεται διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων το οποίο διέπεται από τον 

κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Τουριστικής ή 

άλλης νομοθεσίας. 

 

2.  Το κατάλυμα θα πρέπει απαραίτητα να έχει θέρμανση, ζεστό νερό και 

τουαλέτες/μπάνιο εντός δωματίων και να προσφέρει υποχρεωτικά πρωινό (σε 

περίπτωση που στο κατάλυμα δεν παρέχεται πρωινό, η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε 

άλλο χώρο πλησίον του καταλύματος και αποτελεί υποχρέωση του ταξιδιωτικού 

πρακτορείου να το συμπεριλάβει στην τιμή της διαμονής). 

 

 



3. Το κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια της 

αρμόδιας αρχής, η οποία θα είναι σε ισχύ.  

 

4. Ο οδηγός και ο συνοδηγός να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις εντολές του 

αρχηγού της επίσκεψης. 

 

 

5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

 

6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

 

7. Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α.  

 

Στην προσφορά να αναφερθεί το συνολικό κόστος της εκδρομής, αλλά και το κόστος 

ανά άτομο. 

 

8. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, 

στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

 

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

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

 

 
 

Να συμπληρωθεί ο πίνακας Οικονομικής Προσφοράς και να κατατεθεί σε σφραγισμένο 

φάκελο στις 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΜΑΔΙΑ 
 

  


