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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

για πενθήµερη  (5) εκπαιδευτική εκδροµή 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ                                                                                  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 25-6-2017                         ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 29-6-2017        ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 25-30    

 ΤΑΞΕΙΣ:  Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 1η ηµέρα Κυριακή 25/6: Αναχώρηση από Μεσολόγγι για Αθήνα-Βαρκελώνη -ξενάγηση - 

διανυκτέρευση                                                             

2η ηµέρα ∆ευτέρα 26/6 :  Βαρκελώνη -ξενάγηση -διανυκτέρευση                                                

3η ηµέρα Τρίτη 27/6:  Βαρκελώνη –Φιγκέρες- Χερόνα- Βαρκελώνη- διανυκτέρευση 

4η ηµέρα Τετάρτη 28/6:  Βαρκελώνη -ξενάγηση -διανυκτέρευση                                                  

5η ηµέρα Πέµπτη  29/6 : Βαρκελώνη- Αθήνα-Μεσολόγγι 

                                                                                  

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   στο κέντρο της 

Βαρκελώνης (όνοµα, κατηγορία, αριθµός δωµατίων και κλινών, παρεχόµενες 

υπηρεσίες). Να µη χρησιµοποιείται ο όρος παρόµοιο. Σηµαντικό τα δωµάτια να 

βρίσκονται στον ίδιο όροφο και στο ίδιο κτίριο. 



3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων 

κλπ) 

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

5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή 

ασθένειας. ∆ιασφάλιση πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών 

και καθηγητών. 

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

µαθητή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στις παραπάνω τιµές δεν θα υπολογιστεί η 

µετακίνηση Μεσολόγγι-Αθήνα και Αθήνα-Μεσολόγγι . 

2. 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. 

3. Αεροπορικά εισιτήρια  για την διαδροµή Αθήνα-Βαρκελώνη//Βαρκελώνη-Αθήνα µε 

απευθείας πτήση.  

4.  Φόροι αεροδροµίων. 

10. Ηµιδιατροφή καθηµερινά.  

11. Έµπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 

12. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα του τουριστικού γραφείου. 

     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. 

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 Πέµπτη   6/04/2017  και ώρα  12:00 µ.µ. 

Μετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας και ώρας καµία προσφορά 

και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
 

 Ο ∆ιευθυντής  

 της σχολικής µονάδας 

                                                                                  
 ΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 


