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ΘΕΜΑ: « Προκιρυξθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για εκπαιδευτικι πολυιμερθ
εκδρομι τθσ Γ’ Λυκείου ςτον Βόλο.»
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υπ’ αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 απόφαςθ τθσ
Τπουργοφ Παιδείασ Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων «Περί εκδρομϊν – εκπαιδευτικϊν
επιςκζψεων μακθτϊν και μακθτριϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν ςχολείων
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ», ςασ γνωρίηουμε ότι το
χολείο μασ προγραμματίηει εκπαιδευτικι πολυιμερθ εκδρομι τθσ Γ’ Λυκείου ςτον
Βόλο, από 14/04/2022 έωσ 17/04/2022. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν
είναι 50 και οι ςυνοδοί κακθγθτζσ 03.
Σο ακριβζσ πρόγραμμα τθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ ζχει ωσ ακολοφκωσ:
1. 14-04-2022 7:00 Αναχϊρθςθ με λεωφορείο για Βόλο με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ
μζςω εκνικϊν οδϊν 10:00 ςτάςθ ςτθν τυλίδα για
ξεκοφραςθ 13:00 Άφιξθ ςτον Βόλο. 14:30φαγθτό ςτθν πόλθ
ελεφκεροσ χρόνοσ 16:00 τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο 18:00
Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Πόλθσ 20:30 Δείπνο
2. 15-04-2022 9:00 αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για τα χωριά του Πθλίου
9:30 άφιξθ ςτθν Πορταριά επίςκεψθ ςτο μονοπάτι των
Κενταφρων 11:30 μετάβαςθ ςτθ Μακρυνίτςα επίςκεψθ ςτο
Μουςείο Λαϊκισ τζχνθσ και Ιςτορίασ 14:00 φαγθτό 17:00
επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο Περιιγθςθ ςτθν πόλθ (Αργϊ /Αρχαία
Ιωλκόσ, δθμοτικό κζατρο πόλθσ). Δείπνο
3. 16-04-2022 9:00 Αναχϊρθςθ για χωριά του Πθλίου ΒΑ του Βόλου 10:00 Άνω
Λεχωνιά τρενάκι για Μθλιζσ 11:30 Άφιξθ Μθλιζσ. (βιβλιοκικθ –
εκκλθςίεσ Αγ. Ακαναςίου Σαξιάρχεσ) 13:30 Σςαγκαράδα Καλά Νερά. Γεφμα 17:00 επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο.
Περιιγθςθ ςτθν πόλθ ( ςυνοικία Παλιά, πάρκο γλυπτϊν) .
δείπνο
4. 17-04-2022 9:00 αναχϊρθςθ από ξενοδοχείο 9:30 επίςκεψθ ςτο
Ακαναςάκειο Αρχαιολογικό Μουςείο 11:00 αναχϊρθςθ από
Βόλο 14:00 επίςκεψθ ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ, ελεφκεροσ
χρόνοσ για φαγθτό 16:30 επίςκεψθ ςτον τάφο του καρίμπα
18:00 αναχϊρθςθ για Κιάτο με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ μζςω
εκνικϊν οδϊν 21:00 Άφιξθ ςτο Κιάτο

Σα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πλθροφν τισ νόμιμεσ προδιαγραφζσ
καλοφνται να υποβάλλουν ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου ςφραγιςμζνεσ
προςφορζσ α) προςωπικά ι β) με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο και με
επιςυναπτόμενα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ μορφι (και
όχι με τθλεομοιοτυπία ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) το αργότερο
έωσ την Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 12:00μ.μ.
H αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι. Σα
αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου μασ.
Η προςφορά να περιλαμβάνει:
1. Διαμονι ςε ξενοδοχείο 4 αςτέρων και άνω (με βεβαίωςθ από το
επιμελθτιριο ξενοδόχων) που να βρίςκεται εντόσ τθσ πόλθσ του Βόλου ι ςε
κοντινι απόςταςθ ζωσ 1 χλμ. από το κζντρο τθσ πόλθσ, με πρωινό και
θμιδιατροφι ςε μπουφζ (με δυνατότθτα επιλογισ του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ
για αν κα πρόκειται για γεφμα ι για δείπνο), κυρίωσ ςε τρίκλινα δωμάτια για
τουσ μακθτζσ (χωρίσ κρεβάτια τφπου ράντηο), και μονόκλινα για τουσ
ςυνοδοφσ.
2. Σο ξενοδοχείο να πλθροί προχποκζςεισ υγιεινισ και απολφμανςθσ λόγω
COVID-19 και να είναι ευπρεπζσ ςτθν ςυνολικι του όψθ, εξωτερικι και
εςωτερικι.
3. Εξαςφάλιςθ γιατροφ ςτο ξενοδοχείο και κάλυψθ μετακίνθςθσ αςκενοφσ
με ςυνοδό ςε νοςοκομείο, ιατρείο ι φαρμακείο για πικανά ζκτακτα
περιςτατικά ι και για τθν περίπτωςθ νόςθςθσ από Covid-19.
4. Ζνα λεωφορείο 55 κζςεων τουλάχιςτον, για αποκλειςτικι χριςθ από
τουσ μακθτζσ του ςχολείου μασ για τισ ανάγκεσ τθσ εκδρομισ κακ’ όλθ τθ
διάρκειά τθσ.
5. Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Αςτικισ Επαγγελματικισ Ευκφνθσ Διοργανωτι,
όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία και πρόςκετθ ταξιδιωτικι αςφάλιςθ, που
να καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ.
6. Τπεφκυνθ διλωςθ του πρακτορείου ότι διακζτει το Ειδικό ιμα
Λειτουργίασ, το οποίο να βρίςκεται ςε ιςχφ.
7. Σελικι ςυνολικι τιμι αλλά και επιβάρυνςθ ανά μακθτι,
ςυμπεριλαμβανομζνου όλων των νόμιμων φόρων (και του φόρου
διαμονισ). Τποχρεωτικά κα εκδοκεί απόδειξθ για κάκε μακθτι ξεχωριςτά.
Επιςθμαίνονται τα εξισ:
 τθν κλειςτι προςφορά κα ςυμπεριλαμβάνεται ζγγραφθ βεβαίωςθ από τα
ξενοδοχεία με τθν κράτθςθ των δωματίων για τισ ςυγκεκριμζνεσ
θμερομθνίεσ.
 ε περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί θ εκδρομι λόγω ανωτζρασ βίασ
(αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, κλείςιμο δρόμων από απεργίεσ-κινθτοποιιςεισ,
αςκζνειασ μεγάλου αρικμοφ μακθτϊν κ.α.) κα μετατεκεί ςε μεταγενζςτερθ
θμερομθνία χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ.
 ε περίπτωςθ αςκζνειασ μικροφ αρικμοφ μακθτϊν/τριων, αυτοί/εσ δεν κα
επιβαρυνκοφν με το αντίτιμο τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Οι δφο παραπάνω
ςθμειϊςεισ κα αναφζρονται και ςτο ςυμφωνθτικό.
 Οι προςφορζσ πρζπει να περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ και να ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.


Σο ποςό τθσ εκδρομισ κα πλθρωκεί ςε τρεισ δόςεισ. Σο 20% ωσ
προκαταβολι με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, το 50% πριν από τθν
αναχϊρθςθ και το υπόλοιπο 30% μετά το πζρασ τθσ εκδρομισ και εφόςον
τθρθκοφν τα ςυμφωνθκζντα.

Ιδιαίτερα τονίηεται ότι θ επιλογι τθσ καλφτερθσ προςφοράσ κα γίνει όχι μόνο με
κριτιρια ποςοτικά /οικονομικά αλλά και ςε ςυνδυαςμό με τθν ποιότθτα, το είδοσ
και εφροσ των προςφερόμενων παροχϊν που κα διαςφαλίηουν τθν καλφτερθ και
αςφαλζςτερθ πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ. Η αξιοπιςτία του τουριςτικοφ
γραφείου, θ ςυμπεριφορά των οδθγϊν, θ ενδεχόμενθ προθγοφμενθ ςυνεργαςία
του με το ςχολείο μασ κα λθφκοφν υπόψιν. Επομζνωσ θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν ΔΕΝ δεςμεφεται να επιλζξει απαραίτθτα το τουριςτικό γραφείο που
μειοδοτεί.
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