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Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές, για  
τη  διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής  εκδρομής στo Βόλο του 

2ου ΓΕΛ Δράμας 
      

Ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Δράμας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
με κλειστές προσφορές, σύμφωνα με την Υ.Α. 883/ΓΔ4/ 12-02-2020 (ΦΕΚ 456 τ. Β΄/13-02-
2020) και την με αρ. πρωτ. 38397/ΓΔ4/04-04-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, για τη 
διοργάνωση 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης του σχολείου στο Βόλο, στα 
πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος. 

 

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση 

ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την λειτουργία 

τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
►Προορισμός εκδρομής: Βόλος-Πήλιο( Δύο -2 διανυκτερεύσεις)  

►Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 

►Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Κυριακή 8 Μαΐου 2022 

►Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 73 μαθητές 

►Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τέσσερεις (4). Αρχηγός εκδρομής και τρεις (3) συνοδοί 

καθηγητές. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
► Μεταφορικό μέσον:   

Τουριστικό λεωφορείο κλιματιζόμενο, (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας 

οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για 

την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

►Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχεία 4 * μέσα στην πόλη του Βόλου με πρωινό και   

            ημιδιατροφή.   

 

►Υπηρεσίες καταλύματος: 

 Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια και για τους 
συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. 



 

 

 

►Λοιπές υπηρεσίες : 

                                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2022 

 

07.00    Αναχώρηση από το σχολείο. 

12.00    Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στη Μακρυνίτσα. 

14.00    Άφιξη στο Βόλο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Γεύμα.  Ξεκούραση. 

18.00    Περιήγηση στην πόλη του βόλου 

19.30    Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. 

 21.00    Βραδινή έξοδος για φαγητό. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2022 

08.30    Επίσκεψη στο σπίτι του Θεόφιλου. 

10.00    Περιήγηση στα χωριά του Πηλίου. Μηλιές, Βυζίτσα, Καλά Νερά (‘Ίσως με τον οδοντωτό      

               Σιδηρόδρομο).Στις Μηλιές επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

               Στα Καλά Νερά ,παραθαλάσσιο χωριό ,γευματίζουμε. 

18.00    Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. 

19:30    Γεύμα στο ξενοδοχείο. 

 20.30   Νυχτερινή περιήγηση στην πόλη του Βόλου. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2022 

08.30     Αναχωρούμε από το ξενοδοχείο. 

 09.30     Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Άνω Γατζέας. 

 12.30     Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο. 

 15.00     Αναχώρηση για Δράμα.   

  

 

► Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

 

       Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν: 

1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι 

πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής. 

4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης. 

5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την 

διάρκεια του ταξιδιού και την διαμονή.  

6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή. 

7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα. 

8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή. 



9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για 

τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.  

Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων παροχών του σχολείου με την εταιρεία που 

θα διοργανώσει την εκδρομή, θα υπάρχει το ανάλογο πρόστιμο για τη μη τήρηση των 

συμφωνηθέντων. 

       Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους  

       μέχρι τις 12:00 της 15ης Απριλίου 2022 στο 2ο ΓΕΛ Δράμας. 

 

 

 

Δράμα, 2022/04/08 

 

O Διευθυντής 

 

Κόλτσης Χρήστος 
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