
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο  Γυμνάσιο Μεσολογγίου 

Πληροφορίες: Γιώτης Ασημάκης 

Τηλέφωνο: 2631028071 
FAX: 2631028071 

e-mail: mail@1gym-mesol.ait.sch.gr 

 Ι.Π. Μεσολογγίου 13/2/23 
                                             Αρ. Πρωτ.:  45 / ΦΕ 13/1 

  

 
  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
για  διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Θέρμο, στα πλαίσια Περιβαλλοντικού προγράμματος 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  Θέρμο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 30/03/23                                          ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  8:15 π.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:   31/3/23                                             ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  08:30 μ.μ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30                                   ΤΑΞΗ: Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: τέσσερεις (4) 

 
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η μέρα 30/3/23 
08:15 Αναχώρηση από το σχολείο. 
10:00 Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Εσοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς  
12:00 Άφιξη στο Θέρμο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
 Ξενάγηση  στην πόλη και στο Αρχαιολογικό μουσείο  
14:30 Γεύμα  
17:00 Μετάβαση στο ΚΠΕ Θέρμου στο Μέγα Δέντρο 
20:30 Δείπνο, Επιστροφή στο ξενοδοχείο.                                  
2η μέρα 31/3/23 
8:30:  Πρωινό 
09:00  Αναχώρηση για τον Εύηνο (θέση Βαλτσόρεμα) 
09:30 Άφιξη στο πεδίο μελέτης 
11:30:  Επιστροφή στους χώρους του ΚΠΕ 
14:00  Αναχώρηση από το ΚΠΕ. Γεύμα 
17:00 Στάση δϊπλα στην Τριχωνίδα για παρατήρηση και αναψυκτικό 
19:45 Αναχώρηση για Μεσολόγγι. 
20:30 Άφιξη στο σχολείο, τέλος διδακτικής επίσκεψης. 

 



Απαιτήσεις Προσφοράς 
 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Το λεωφορείο να είναι τουριστικό, με ζώνες ασφαλείας, κλιματισμό, μουσική, φαρμακείο και 

να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας 

2. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις 
ξεναγήσεις της εκδρομής. 

3. Να αναφέρεται µε σαφήνεια το όνοµα του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο να βρίσκεται εντός 
της περιοχής του Θέρμου. Τα δωµάτια να είναι δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα για τους µαθητές 
και 2 δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

4.  Το ξενοδοχείο να προσφέρει μία διανυκτέρευση µε πρωϊνό σε μπουφέ.  

5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

6. Υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

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

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

9. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.  

10. 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. 

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

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

13. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι 
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

14. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο 
οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 
σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023  
και ώρα 12:00 μ.μ. 

 

 

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 
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