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ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6/04/2022

ΑΡ. ΠΡ. 534

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ  3/5/2022  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ  5/5/2022ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 33 (ΤΡΙΆΝΤΑ ΤΡΕΙΣ)  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 03 (ΤΡΕΙΣ)

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΡΙΤΗ 3/5: Αναχώρηση από Ναύπακτο, στάσεις:  ΛΑΜΙΑ, άφιξη  στο Βόλο  περίπου στις 12:30μ.μ. 

         Ξενάγηση στην πόλη και Αγ. Νικόλαο

ΤΕΤΑΡΤΗ   4/5:  TEST COVID 10:00  Επίσκεψη στη Μακρινίτσα και Πορταριά  και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  

ΠΕΜΠΤΗ 5/5:  Αρχαιολογικό Μουσείο-Εντομολογικό Μουσείο Αναχώρηση 5:300 για  Ναύπακτο με στάση

Ιτέα.



Απαιτήσεις Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

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

2. Το ξενοδοχείο να είναι τουλάχιστον τριών αστέρων, με δίκλινα , τρίκλινα  δωμάτια για τους μαθητές και 
μονόκλινα για τους συνοδούς,   με  πρωινό. 

3. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή.

4. Αναφορά  στο συνολικό κόστος και  κόστους ανά μαθητή για το σύνολο της εκδρομής 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

5. Το μεταφορικό μέσο, να έχει πιστοποίηση ότι   πληροί τους κανόνες και προδιαγραφές ασφαλείας και 
να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.

6. Δεν θα αλλάξει η τιμή ξενοδοχείου και λεωφορείου σε περίπτωση αυξομείωσης των μαθητών κατά 15% 
λόγω των ειδικών συνθηκών.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω απαγόρευσης εκδρομών πανελλαδικά ή 
lockdow ή  ή κοκκίνισμα της περιοχής ή νόσηση μαθητών που συμμετέχουν στην εκδρομή, 
επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής και η ειδοποίηση στο πρακτορείο γίνεται 
τουλάχιστον  τέσσερες ημέρες πριν την αναχώρηση.

Σε περίπτωση αιφνίδιας ακύρωσης το πρακτορείο κρατάει  350  Euro  και επιστρέφει στο σχολείο το
υπόλοιπο της προκαταβολής.

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

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(μόνο 
έγγραφες προσφορές) στο γραφείο της Διευθύντριας του  ΕΠΑΛ Ναυπάκτου   το αργότερο μέχρι την 
Δευτέρα  11/4/2021   και ώρα 10:00π.μ,  οπότε και θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών.
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