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Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής εκδρομής Σχ. Έτους 2022-2023 

Γ΄ Τάξης του1ου ΕΠΑ.Λ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ –ΧΙΟΥ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ από 30-11-2022 έως 05-12-2022 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1 Μετακίνηση 

1.1 
Χρονική/ές Περίοδος/οι 

Εκπαιδευτικής Επίσκεψης 

Η εκδρομή θα έχει ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 30/11/2022 το μεσημέρι με την 

αναχώρηση από Χίο για Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο, και ημερομηνία τέλους την Δευτέρα 

βράδυ 05/12/2022 με επιστροφή με αεροπλάνο στη Χίο. 

 

1.2.1 
Αριθμός Μετακινούμενων 

Θα  μετακινηθούν 38 μαθητές (12 κορίτσια – 26 αγόρια)  

1.2.2 Θα μετακινηθούν 3 Συνοδοί Εκπαιδευτικοί  

1.3 Τύπος μετακίνησης 

Χερσαία. Το πούλμαν θα είναι στη διάθεση των εκδρομέων στην άφιξη, στην αναχώρηση 

και σύμφωνα με το πρόγραμμα.  
 

Αεροπορικώς: Με αεροπλάνο (Χίος- Θεσσαλονίκη)  

Θεωρούμε αυτονόητο το έγκαιρο κλείσιμο των αεροπορικών εισιτηρίων  για τις 

προαναφερθείσες ημερομηνίες και για τη σχετική διαδρομή. Σχετικά αποδεικτικά 

θεωρούνται απαραίτητα στην υποβολή της πρότασής σας. 

 

1.4 

Προδιαγραφές Οχημάτων 

Τα προσφερόμενα οχήματα να διαθέτουν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση του οχήματος, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

• Κλιματισμό 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Επαρκή χώρο για εναποθήκευση αποσκευών. 

• Βασικά εργαλεία επισκευής/συντήρησης και εφεδρικός τροχός 

 

 

1.4.1 

Να διαθέτουν: 

• Άδεια Κυκλοφορίας εκδόσεως έτους 1998 και μεταγενέστερη 

• Πρόσφατο και σε ισχύ ΚΤΕΟ  

• Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών 
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• Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (για αστική ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

και επιπροσθέτως να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ίδιες ζημίες των οχημάτων 

και να παρέχεται κάλυψη και στους επιβαίνοντες) 

1.4.2 

Οι οδηγοί να διαθέτουν: 

• Δίπλωμα οδήγησης Δ’ κατηγορίας σε ισχύ 

• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών 

 

    

 1.5 Ημερήσια μετακίνηση  

Αναχώρηση  

(τόπος,  ημερομηνία & 

ώρα) 

Ενδιάμεσα σημεία / 

στάσεις  

(τόπος).. 

Άφιξη  

(τόπος, ώρα) 
  

1.5.1  
Τετάρτη -Αεροπλάνο 

30-11-2022 
Αναχώρηση το μεσημέρι 

από Χίο για Θεσσαλονίκη 
 

Άφιξη 30-11-2022 

Τετάρτη στην 

Θεσσαλονίκη 

  

1.5.2  
1η ημέρα-Διανυκτ. 

Τετάρτη 30/11/2022 

Επιβίβαση στο 
λεωφορείο και 
αναχώρηση για το 
ξενοδοχείο.  

 
Άφιξη στο ξενοδοχείο 

18:00 Δείπνο & 

προαιρετική έξοδος. 

  

1.5.3  

2η ημέρα-Διανυκτ. 

Πέμπτη 

01/12/2022 

09:30 Αναχώρηση για  
Βεργίνα και ξενάγηση 
τους τόπους ταφής των 
Μακεδόνων.  

12:00 Αναχώρηση για τον  
Άγιο Νικόλαο για 
μεσημεριανό. 
 
15:30 Αναχώρηση για την 
πόλη της  Έδεσσας. 
Επίσκεψη στους 
καταρράκτες και περιήγηση 
της πόλης 
 

18:00Αναχώρηση για 
το ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για 
ξεκούραση. 
Το βράδυ δείπνο & 
προαιρετική έξοδος. 
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 1.5.4 
3η ημέρα-Διανυκτ. 

Παρασκευή02/12/2022 

09:30 Αναχώρηση από το 
ξενοδοχείο για 
περιήγηση  στη πόλη της 
Θεσσαλονίκης (Αγ. 
Δημήτριος – Κάστρα – 
Ροτόντα –Λευκός Πύργος 
- Αρχαιολογικό και 
Βυζαντινό μουσείο - 
ελεύθερος χρόνος).  

 

19:00 Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, 

ξεκούραση & 

νυχτερινή έξοδος. 

 

1.5.5 

4η ημέρα-Διανυκτ. 

Σάββατο 

03/12/2022 

09:30 Αναχώρηση από το 
ξενοδοχείο για  ξενάγηση  
το Οχυρό  Ρούπελ 

12:00 Το μεσημέρι 
μετάβαση στην τεχνική 
λίμνη Κερκίνη. Περιήγηση 
στην περιοχή και 
μεσημεριανό φαγητό 
 

18:00 Αναχώρηση για 
το ξενοδοχείο. Το 
βράδυ δείπνο  & 
προαιρετική έξοδος. 

 

1.5.6 

5η ημέρα-Διανυκτ. 

Κυριακή 

04/12/2022 

09:30 Αναχώρηση από το 
ξενοδοχείο και επίσκεψη 
στο NOESIS - Κέντρο 
διάδοσης επιστημών και 
μουσείο τεχνολογίας, στη 
συνέχεια επίσκεψη στο 
εμπορικό κέντρο 
“Mediterranean Cosmos”  

13:00 Αναχώρηση για το  

«ΜΑΤΖΙΚ ΠΑΡΚ» και την 

πίστα “GoKart” στην 

Πυλαία Θεσσαλονίκης.  

18:00Αναχώρηση για 
το ξενοδοχείο. Το 
βράδυ δείπνο  & 
νυχτερινή έξοδος. 

 

1.5.7 

6η ημέρα 

Παρασκευή 

05/12/2022 

09:30 Περιήγηση στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης 
και αργότερα 
μεσημεριανό φαγητό. 

14:30 Αναχώρηση για το 

αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

 

Απόγευμα: 
Αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο 
«ΟΜΗΡΟΣ» της Χίου 
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α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  2 Διαμονή 

2.1 

Αριθμός Κλινών 

Θα πρέπει να διατεθούν 38 κλίνες για την διαμονή των Μαθητών τα 

οποία θα είναι σε 1 δίκλινο και 12 τρίκλινα  δωμάτια. 
 

2.2 
Θα πρέπει να διατεθούν 1 δίκλινο για την διαμονή των 2 εκ των 3 

Συνοδών Εκπαιδευτικών. 
 

 2.3 
Αριθμός 

Διανυκτερεύσεων: 

Πέντε διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι μαθητές και 

συνοδοί να διαμένουν στο ίδιο κατάλυμα και στον ίδιο όροφο. 
 

2.4 
Ελάχιστες  

Απαιτήσεις 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  

2.4.1  
Το κατάλυμα θα πρέπει να είναι κατηγορίας 3* ή 4*και να βρίσκεται σε 

περιοχή που  ενδείκνυται για την ασφάλεια των μαθητών. 
 

2.4.2  

Θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, ζεστό νερό και τουαλέτες / 

μπάνιο εντός των δωματίων και να προσφέρουν υποχρεωτικά πρωινό 

(σε περίπτωση που στο κατάλυμα δε προσφέρεται πρωινό, η υπηρεσία 

αυτή παρέχεται σε άλλο χώρο πλησίον του καταλύματος και αποτελεί 

υποχρέωση του τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου να το 

συμπεριλάβει στην τιμή της διαμονής). 

 

2.4.3  

Οι χώροι που προσφέρονται  για τη διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια 

λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. 

 

2.4.4  
Το κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή 

άλλη άδεια αρμόδιας αρχής, η οποία θα είναι σε ισχύ. 
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α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  3 Σίτιση 

3.1 
Κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων 

(πρωινό στο ξενοδοχείο) 

Οι χώροι σίτισης να τηρούν άριστους κανόνες υγιεινής και ποιότητας 

προσφερομένων υπηρεσιών 
 

 3.2      

 

 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

4 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και 

συνοδούς εκπαιδευτικούς 
ΝΑΙ   

 

 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

5 

Ασφάλεια Ατυχήματος για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές.  

Θα πρέπει να καλύπτει τον κάθε συμμετέχοντα μαθητή με τα εξής όρια: 

μέχρι 200€ για φαρμακευτική & ιατρική περίθαλψη,  μέχρι 50.000€ για 

μόνιμη ολική ανικανότητα και μέχρι 100.000€ για θάνατο. 

ΝΑΙ 

 
  

 

 

α/α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

6 

Να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, στην οποία 

να δηλώνεται ότι το Τουριστικό - Ταξιδιωτικό  Γραφείο διαθέτει σε ισχύ το 

«Ειδικό Σήμα Λειτουργίας» 

 ΝΑΙ  

 
  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Οποιαδήποτε μετά την υπογραφή του συμβολαίου αλλαγή η οποία θα δυσχεραίνει την μετακίνηση ή διαμονή των μαθητών θα συνιστά παραβίαση των όρων και 

παρακράτηση της τελευταίας δόσης των χρημάτων που προβλέπονται στο συμβόλαιο. 
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Β) Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς θα έχει την ακόλουθη δομή: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ 

Συνοδοί Εκπαιδευτικοί 3 

Μαθητές 38 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 41 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣ 
ΜΕΣΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΤΟΜΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(με ΦΠΑ) 

(4)*(6) 

Αεροπορική 

Χίο  

Αεροδρόμιο 

«ΟΜΗΡΟΣ» 

Θεσσαλονίκη 

Αεροδρόμιο 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

Αεροπλάνο 41    

Χερσαία 
Αεροδρόμιο 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
Ξενοδοχείο Λεωφορείο 41    

Χερσαία Θεσσαλονίκη 
Βεργίνα, Αγιος 

Νικόλαος, Έδεσσα 
Λεωφορείο 41    

Χερσαία Θεσσαλονίκη 
Σέρρες (Ρούπελ – 

Κερκίνη) 
Λεωφορείο 41   

 

 

Χερσαία Θεσσαλονίκη 
Mediterranean  Cosmο

s, Θεσσαλονίκη 
Λεωφορείο 41    

Χερσαία Ξενοδοχείο 
Αεροδρόμιο 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
Λεωφορείο 41    

Αεροπορική 

Θεσσαλονίκη 

Αεροδρόμιο 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

Χίο  

Αεροδρόμιο 

«ΟΜΗΡΟΣ» 

Αεροπλάνο 41    

http://www.medcosmos.gr/
http://www.medcosmos.gr/
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ΔΙΑΜΟΝΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΥ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 
  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(με ΦΠΑ) 

(1)*(2)*(6) 

Για Συνοδούς 

Εκπαιδευτικούς 
3 5     

Για Μαθητές 38 5     

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ 
 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(με ΦΠΑ) 

(2)*(6) 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (για 

μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς) 
41    

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ   

(για τους μαθητές) 
38    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Η συμπλήρωση του Πίνακα Απαιτήσεων Προσφοράς καθώς και του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς είναι υποχρεωτική. 

Α) Ο Πίνακας Απαιτήσεων Προσφοράς αναπτύσσεται ως εξής: 

1. Στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ προσδιορίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, η παροχή της οποίας είναι Υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση εκτός αν αναγράφεται η ένδειξη 

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ» οπότε είναι Προαιρετική. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση δεν προσφερθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, τότε η προσφορά του 

απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.  

2. Στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ο Υποψήφιος Ανάδοχος, τοποθετείται διατυπώνοντας: 

• «ΝΑΙ» αν καλύπτει την απαίτηση, με περιγραφή της απαιτούμενης υπηρεσίας (π.χ.  μετακίνηση-χερσαία ή/και αεροπορική). 

• «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται.  

 

Χρόνος και τόπος υποβολής των κλειστών προσφορών με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή ορίζεται η 2/11/2022 ημέρα 

Τετάρτη και μέχρι τις 12:00μμ στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2271093043, 2271092255, Email: 1epal-vront@sch.gr 

Διεύθυνση Γεωργίου Χ’Φραγκούλη Ανδρεάδη 107, 82200 Βροντάδος Χίος. Υπόψη  Δ/ντη κου Τσατσαρώνη Μιχαήλ. 
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Σημειώνεται πως το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)είναι το κύριο 

κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 
 

Η Προσφορά κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα 


