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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 
εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' ΕΠΑΛ Άνδρου» 
ΣΧΕΤ: 33120/ΓΔ4 /28-2-2017  Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-3-2017) 

 
Η Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Άνδρου προκηρύσσει την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της πενταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής 

της Γ’ ΕΠΑΛ στο Βόλο,  και ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή 

προσφορά που θα σταλεί στο γραφείο της Διευθύντριας του ΕΠΑΛ κας 

Αγγελικής Μπληζιώτου το αργότερο μέχρι την 10η  Φεβρουαρίου 2018 και 

ώρα 14:00. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 05 Μαρτίου (αναχώρηση) έως 

09 Μαρτίου 2018 (επιστροφή), με τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις. 

 

Συμμετέχοντες μαθητές: 17 
Συνοδοί καθηγητές: 2 (ένας αρχηγός της εκδρομής και ένας συνοδός) 
 

Ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:  
 

Δευτέρα 
05.03.2018 

Μεταφορά με πλοίο από Άνδρο  για  Ραφήνα. 
Μεταφορά με πούλμαν από Ραφήνα για Βόλο. 
Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων με πρωινό  και  δείπνο 
στην πόλη του Βόλου για τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις 

Τρίτη  
06.03.2018 

Μεταφορά με πούλμαν από το ξενοδοχείο στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου (Με Ξεναγό). 
Μεταφορά με πούλμαν επίσκεψη και προσκύνημα στην 
Παναγία Τρύπα και στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην παραλιακή οδό Βόλου. 
Μεταφορά με πούλμαν και επίσκεψη στο Μουσείο Πόλης 
Βόλου. 



Τετάρτη 
07.03.2018 

Μεταφορά με  πούλμαν στο Νεοχώρι Πήλιου επίσκεψη στην 
έκθεση Cern στο παλιό  δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου.  

Μεταφορά με  πούλμαν από το Νεοχώρι Πήλιου στις Μηλιές 
Πήλιου και επίσκεψη στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Μηλεών με 
ξεναγό 

Επιστροφή στο Βόλο ακολουθώντας την εναλλακτική 
διαδρομή Μηλιές - Βυζίτσα - Πινακάτες - Αγιος Γεώργιος 
Νηλείας - Αγιος Βλάσιος - Ανω Λεχώνια - Βόλος. Ξεναγός 
στις Μηλιές. 

Πέμπτη 
08.03.2018 

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το Μουσείο 
Πλινθοκεραμοποιίας. 

Μεταφορά με  πούλμαν στην Μακρινίτσα και στην 
Πορταριά Πηλίου και Πεζοπορία στο Μονοπάτι των 
Κενταύρων-Γύρος ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ( Εκκλησάκι ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 
– Εκκλησία ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πηγές ΜΑΝΑ – Πλατεία 
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – Εκκλησάκι ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 1 ώρα περίπου 
πεζοπορία).  Ξεναγός για Μακρινίτσα  και  Πορταριά 
Πηλίου. 

Επίσκεψη στην Ιερά μονή Παναγίας Οδηγήτριας κατά 
προτίμηση ή στην Ιερά Μονή Γοργοϋπήκοου  Φυτόκου. 

Επιστροφή με  πούλμαν στο Βόλο στο ξενοδοχείο. 

Παρασκευή 
09.03.2018 

Μεταφορά με πούλμαν από Βόλο για Ραφήνα. 

Μεταφορά με πλοίο από Ραφήνα για  Άνδρο. 

 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται όλα όσα αναφέρονται στην 
παραπάνω σχετική ως εξής:  

 Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων (θα πρέπει να 

αναφέρεται ρητά στην προσφορά η κατηγορία του ξενοδοχείου που 
προτείνεται), να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την φιλοξενία μαθητών. Για 
την φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για 
τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.  

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής  Ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη  ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.  

 Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των 
όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με το ποσό που 
θα καθορίσει το σχολείο).  

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή 
στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές 
συνθήκες κτλ).  

 Διαθέσιμο λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.  

 Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις 

μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την 



κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα 

καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε 

καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενo κ.λπ.) καθώς και να πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, 

έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).  

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Ο 
διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή όπως προβλέπεται 
από την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία . Ομοίως η σύνταξη της 
σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου και οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. 

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και 
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να 
βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει 
απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να 
είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας και fax:  22820 23693 

email: mail@1epal-androu.kyk.sch.gr 

 

 Η Διευθύντρια 
 
 
 
 
 
 Μπληζιώτου Αγγελική 


