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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
για τριήμερη (3) ε κ δ ρ ο μ ή  πολιτιστικού προγράμματος  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  29-3-2023   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 31-3-2023  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: περίπου 30 

ΤΑΞΕΙΣ:  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η ημέρα:  08:00 Αναχώρηση από Μεσολόγγι  και μετά από ολιγόλεπτες στάσεις στο δρόμο άφιξη στο Βόλο 

στις 14:00 περίπου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη –ξενάγηση σε Μουσείο. 

2η  ημέρα: Αναχώρηση το πρωί από το ξενοδοχείο . Επίσκεψη σε Πορταριά και Μακρυνίτσα 

(Μουσείο Ανακασιάς) . Στάση για φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη σε 

αξιοθέατα της πόλης του Βόλου. Βραδινό φαγητό επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

3η ημέρα: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο περιήγηση στην πόλη και επίσκεψη σε μουσείο. Ώρα 

15:00 περίπου αναχώρηση από τον Βόλο και μετά από ολιγόλεπτες στάσεις, επιστροφή στο 

Μεσολόγγι  περίπου στις 22:00.Τέλος εκδρομής. 

 

                                                                   Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

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

2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος 4 αστέρων με προτίμηση το ΗOTEL AEGLI. Να 
μη  χρησιμοποιείται ο όρος παρόμοιο. Σημαντικό τα δωμάτια να βρίσκονται στον ίδιο όροφο και στο 
ίδιο κτίριο. Θα περιλαμβάνεται πρωινό σε μπουφέ. 
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3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων  κ.λ.π) 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 
Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών 
συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων καταστάσεων λόγω covid-19. 

6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας, να είναι τουριστικό με κλιματισμό, 
μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληροί τις νόμιμες 
προϋποθέσεις κυκλοφορίας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

8.Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του ταξιδιωτικού γραφείου. 

9.Το συμφωνηθέν ποσό της εκδρομής θα δοθεί μόνον ηλεκτρονικά κατά το 75% έως και 5 ημέρες πριν 
την εκκίνησή της και το υπόλοιπο 25% 1 ημέρα μετά την τέλεσή της. 

10.Πριν την αναχώρηση όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του λεωφορείου θα εξετάζονται από 
την Τροχαία Μεσολογγίου. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου για επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση 
νόσησης με covid-19 κάποιου μαθητή και αδυναμίας συμμετοχής του στην εκδρομή. 

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 ταξιδιωτικού γραφείου, η καλύτερη και ασφαλέστερη 
οργάνωση της εκδρομής, η οικονομική προσφορά και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 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 σχολείο (1ο 
Γυμνάσιο Μεσολογγίου) που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την  Δευτέρα 20 
Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 12:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας και για κανένα λόγο καμία προσφορά δε θα 
γίνεται αποδεκτή.

 
Ο Διευθυντής 

της σχολικής μονάδας 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕ11 

 
 
 
 
 
 

ΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 
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