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 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για εξαήμερη  (6

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1-7-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 6-7-2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

 ΤΑΞΕΙΣ:  Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 1η ημέρα Τετάρτη 1/7:  Μεσολόγγι 

Βατερλό-διανυκτέρευση στις Βρυξέλλες

2η ημέρα Πέμπτη 2/7 : Γάνδη

3η ημέρα Παρασκευή 3/7:

διανυκτέρευση                                                             

4η ημέρα Σάββατο 4/7:  

Άμστερνταμ                                                            

5η ημέρα Κυριακή 5/7 :  Άμστερνταμ, ξενάγηση πόλης

6η ημέρα  Δευτέρα  6/7

επιστροφής-Αθήνα-Μεσολόγγι

*Το πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί  σύμφωνα με 
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 Μεσολόγγι,   
Αρ. Πρωτ. 

 

  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για εξαήμερη  (6)  εκπαιδευτική εκδρομή 

:ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

-2020 Ή 2-7-2020                         ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

2020  Ή 7-7-2020        ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΒΡΑΔΙΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  περίπου 40    

Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Μεσολόγγι - Αθήνα- Βρυξέλλες ή Άμστερνταμ

στις Βρυξέλλες                                                           

Γάνδη-Μπριζ-Βρυξέλλες-διανυκτέρευση                                                         

3/7:   Βρυξέλλες-επίσκεψη στον ΟΗΕ, 

                                                            -                                                                                                               

 Βρυξέλλες-Χάγη-Ρότερνταμ-Άμστερνταμ

Άμστερνταμ                                                                                                                                                   

Άμστερνταμ, ξενάγηση πόλης - διανυκτέρευση

6/7 : Άμστερνταμ-Ένταμ-Βόλε Νταμ

Μεσολόγγι   

*Το πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί  σύμφωνα με  τη χώρα προσγείωσης  του αεροπλάνου.
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Αρ. Πρωτ. 364 

 
 

 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

Βρυξέλλες ή Άμστερνταμ-Λουξεμβούργο-

                                                            

                                                         

επίσκεψη στον ΟΗΕ, ξενάγηση πόλης-

                                                                                                           

Άμστερνταμ-διανυκτέρευση στο 

                                                                                       

διανυκτέρευση                                                           

Βόλε Νταμ-αεροδρόμιο, πτήση 

τη χώρα προσγείωσης  του αεροπλάνου.                                                                            



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 τουλάχιστον 3 αστέρων   

(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 

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. 

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. Δημοτικοί φόροι, είσοδοι πόλεων και διόδια. 

9. Αεροπορικά εισιτήρια  για την διαδρομή Αθήνα-Βρυξέλλες ή Άμστερνταμ-Αθήνα με 

απευθείας πτήση. Θα προτιμηθούν η πρωινή αναχώρηση και η βραδινή 

επιστροφή καθώς και οι μη Low Cost αεροπορικές εταιρείες. 

10.  Φόροι αεροδρομίων. 

11. Ημιδιατροφή καθημερινά. 

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

13. Βεβαίωση αεροπορικής εταιρείας για κράτηση εισιτηρίων στο όνομα του σχολείου 

καθώς και βεβαιώσεις των ξενοδοχείων για κρατήσεις δωματίων. 

14. Το συμφωνηθέν ποσό της εκδρομής θα δοθεί μόνον ηλεκτρονικά κατά το 75% έως 

και 1 ημέρα πριν την εκκίνησή της και το υπόλοιπο 25% 1 ημέρα μετά την τέλεσή 

της. 

15. Πριν την αναχώρηση όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του λεωφορείου θα 

εξετάζονται από την Τροχαία Μεσολογγίου. 

     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 θεωρείτα

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 του

φάκελο στο σχολείο (1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

το αργότερο μέχρι την Δευτέρα

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμία προσφορά 

και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 
 

                                                                                                                             

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 του

Γυμνάσιο Μεσολογγίου) που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση 

Δευτέρα 18/11/2019  και ώρα  11:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμία προσφορά 

και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 Ο Διευθυντής 

 της σχολικής μονάδας

                                                                                   

 ΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

                                                                                                                                                          ΠΕ11 

ι ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους 

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 

που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση 

0 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμία προσφορά 

Ο Διευθυντής  

της σχολικής μονάδας 

ΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 

 


