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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

σε: Δίστομο

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Δίστομο-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:13/02

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 15/02

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

13/02/2020: Αναχώρηση από Ευηνοχώρι
στάσεις. Επίσκεψη στο Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας. Διανυκτέρευση στους Δελφούς

14/02/2020: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
χώρους. Διανυκτέρευση στους Δελφούς

15/02/2020: Επίσκεψη σε Αράχωβα 
  Επιστροφή στο Ευηνοχώρι με ενδιάμεσες απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αρ.Πρωτ. : 02/08
                                                               
 

Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Σωφρονία Μαλάτου 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

σε: Δίστομο-Δελφούς-Αράχωβα-
Παρνασσό.  

-Δελφοί-Αράχωβα-Παρνασσός 

3/02/2020                                              ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

15/02/2020                        ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 

ΜΑΘΗΤΩΝ: 74                       ΤΑΞΕΙΣ:

ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 6 

ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: 0 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

οχώρι με προορισμό το Δίστομο Βοιωτίας. Ενδιάμεσες ολιγόλεπτες 
. Επίσκεψη στο Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας. Διανυκτέρευση στους Δελφούς

Αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών και υπόλοιπους αρχαιολογικούς 
Δελφούς. 

Αράχωβα – Παρνασσό, εργοστάσιο «Αλουμίνιο της Ελλάδος».
οχώρι με ενδιάμεσες απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν.

ΠΡΟΣ 

Αρ.Πρωτ. : 02/08-01-2020 

ΟΧΩΡΙΟΥ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7:30 π.μ. 

ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 10:00 μ.μ. 

ΤΑΞΕΙΣ: Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

. Ενδιάμεσες ολιγόλεπτες 
. Επίσκεψη στο Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας. Διανυκτέρευση στους Δελφούς. 

ων Δελφών και υπόλοιπους αρχαιολογικούς 

. 

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αιτωλοακαρνανίας 

Κύπρου 20 
302 00 Μεσολόγγι 



Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

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

Λεωφορείο σύγχρονης τεχνολογίας (όχι διώροφο) για τις μετακινήσεις των μαθητών. Το λεωφορείο θα 
πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας και να έχει έγκριση 
ΚΤΕΟ. 

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

2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος. Προδιαγραφές διαμονής. 

Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε Δελφούς ή Αράχωβα. Το ξενοδοχείο να είναι τουλάχιστον τριών αστέρων 
με πρωινό. Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές, σε 6 μονόκλινα για τους 
συνοδούς καθηγητές. Τα δωμάτια να βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα του κτηρίου με τους συνοδούς 
καθηγητές. 

3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

Για την ανάληψη της εκδρομής απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

Για την ανάληψη της εκδρομής είναι υποχρεωτική η πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα 
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

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

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

7. Στην επιλογή θα ληφθούν υπόψη ΜΟΝΟΝ όσες προσφορές πληρούν τις ως άνω προδιαγραφές, η 
φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του τουριστικού γραφείου, η καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της 
εκδρομής και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

8. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους 
αυτής της προκήρυξης. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (κατακράτηση μέρους των συμφωνηθέντων χρημάτων, 
αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 
Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13/01/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. 

 
 Ο Διευθυντής 

 του  Γυμνασίου  Ευηνοχωρίου 

  
    Σπυρίδων Κονδραλής 

  


