
 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ Λυκείου και της Γ’ Γυμνασίου 

Του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Βολισσού «Μιχάλης Παπαμαύρος»  

Σχολ. Έτους 2022-23 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ  

 

1 Μετακίνηση  

1.1 
Χρονική Περίοδος 

Εκπαιδευτικής Επ ίσκεψης 

Η τετραήμερη   εκπαιδευτική εκδρομή στη Φλώρινα έχει ως  ημερομηνία αρχής την  16 

Μαρτίου  ημέρα Πέμπτη και  ημερομηνία τέλους την 19 Μαρτίου,  ημέρα Κυριακή. 
 

 

1.2.1 
Αριθμός Μετακινούμενων 

Θα πρέπει να μετακινηθούν  15  μαθητές και μαθήτριες  
 

1.2.2 Θα πρέπει να μετακινηθούν δύο (2) Συνοδοί Εκπαιδευτικοί   

1.3 Τύπος μετακίνησης 

Αεροπορική ( Χίος - Θεσσαλονίκη)  

 

Οδική (πούλμαν) στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.   

 

Αεροπορική (Θεσσαλονίκη - Χίος)  

 

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 επ ισκευής/συντήρησης και εφεδρικό τροχό 

 

 

1.4.1 

Να διαθέτουν: 

• Άδεια Κυκλοφορίας εκδόσεως έτους 2005 και μεταγενέστερη 

• Πρόσφατο και σε ισχύ ΚΤΕΟ  

• Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών  

• Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (για αστική ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

 

 



επ ιπροσθέτως να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ίδιες ζημίες των οχημάτων και να 

παρέχεται κάλυψη και στους επ ιβαίνοντες) 

1.4.2 

Οι οδηγοί να διαθέτουν: 

• Δίπλωμα οδήγησης Δ’ κατηγορίας σε ισχύ 

• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο Ελληνικό οδικό δίκτυο 

 

 

     

 1.5 Ημερήσια μετακίνηση  
Αναχώρηση  

(τόπος,  ημερομηνία & ώρα) 

Ενδιάμεσα σημεία / 

στάσεις (τόπος).. 

Άφιξη  

(τόπος, ώρα) 
Διανυκτέρευση  

  

1η ημέρα 

Πέμπτη 

16/03/2023 

Αναχώρηση 08.50 στις 16/03/2023 

από το αεροδρόμιο της Χίου με 

προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη 

στη Θεσσαλονίκη (ενδιάμεσος 

σταθμός Αθήνα) στις 11.25. 

Παραλαβή των μαθητών/τριών από 

το αεροδρόμιο και με λεωφορείο  

μετακίνησή τους στη Φλώρινα.  

. 

Επίσκεψη στους 

καταρράκτες της Έδεσσας  
και φαγητό κατ’ επ ιλογή 

των μαθητών/τριών. 

Αναχώρηση για Φλώρινα. 

Άφιξη στη Φλώρινα το 

απόγευμα. 

Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Βόλτα στην 

πόλη και βραδινό 

γεύμα. Επιστροφή  στο 

ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση στη 

Φλώρινα 

Ξενοδοχείο  

 

2η ημέρα 

Παρασκευή 

17/03/2023 

Πρωινό. 

Αναχώρηση στις 10.00 για Πρέσπα.   

Επ ίσκεψη στο Περιβαλλοντικό 

Κέντρο Πρεσπών  στο χωριό Άγιος 

Γερμανός και ενημέρωση. 

Μεταφορά στον Άγιο 

Αχίλλειο και επ ίσκεψη στα 

βυζαντινά μνημεία.  

Επίσκεψη στο  χωριό 

Ψαράδες για μεσημεριανό. 

 

Αναχώρηση για τη 

Φλώρινα. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο στις 16.30. 

Ξεκούραση 

Επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό και 

Βυζαντινό Μουσείο 

Φλώρινας. Περιήγηση 

στο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. Βραδινό γεύμα. 

Επ ιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

 

 

Διανυκτέρευση στη 

Φλώρινα 

Ξενοδοχείο  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3η ημέρα 

Σάββατο 

18/03/2023 

Πρωινό 

Αναχώρηση στις 10.00 για το 

Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρος. 

Άφιξη και ενημέρωση των 

μαθητών/τριών από το Κέντρο. 

Επ ίσκεψη στο χώρο όπου 

φιλοξενούνται οι αρκούδες, οι λύκοι, 

οι λίγκες και στο χώρο εκτροφής του 

γερμανικού ποιμενικού. 

Αναχώρηση προς το 

παραδοσιακό χωριό 

Νυμφαίο. Μεσημεριανό και 

περιήγηση στο χωριό.  

Αναχώρηση για το χωριό 

Ξινό Νερό και επ ίσκεψη 

στην εταιρία εμφιάλωσης 

ανθρακούχου νερού και 

αναψυκτικών. .  

Αναχώρηση για 

Φλώρινα και άφιξη στο 

ξενοδοχείο.  

Ξεκούραση. 

Βραδινό γεύμα και 

επ ιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

 

Διανυκτέρευση στη 

Φλώρινα 

Ξενοδοχείο  

  

4η ημέρα 

Κυριακή 

19/03/2023 

Πρωινό στις 07.00 

Αναχώρηση με λεωφορείο .στις 

08.30 για το αεροδρόμιο 

Θεσσαλονίκης 

 

 

____________ 

 

Άφιξη στις 12.00 στο 

αεροδρόμιο και 

αναχώρηση στις 14.00 

για Χίο. Άφιξη στη Χίο 

(απευθείας πτήση) στις 

15.10 

_______ 

 

 

 

 

 

 

   

 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
  

 

2 Διαμονή  

2.1 
Αριθμός Κλινών 

Ο αριθμός των δωματίων θα επ ισημοποιηθεί μετά τις οριστικές 

δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών.  

 

2.2 
Θα πρέπει να διατεθούν 2   μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς.  

 

 2.3 Αριθμός 

Διανυκτερεύσεων: 

Τρεις( 3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο των 3 ή 4 αστέρων 
Τύπος ξενοδοχείων 3 ή 4 αστέρων  κατά προτίμηση. 

 

  

 

 



2.4 Ελάχιστες  

Απαιτήσεις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  

 

2.4.1  
Το κατάλυμα 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   

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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      
 3.3     
 3.4     
 

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 ή ασθένειάς για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές.  ΝΑΙ 
 

  



α/α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

6 
Να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι το 

Τουριστικό – Ταξιδιωτικό  Γραφείο διαθέτει σε ισχύ το «Ειδικό Σήμα 

Λειτουργίας» 

 ΝΑΙ  
 

  

 

 

Β) Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς θα έχει την ακόλουθη δομή: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ 

Συνοδοί Εκπαιδευτικοί 2 

Μαθητές 15 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 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) 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΧΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 17    

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 17    

Οδική Όπως περιγράφονται στο παραπάνω 

πρόγραμμα της εκδρομής και αφορούν στις 
 Λεωφορείο 17    



μετακινήσεις εντός των περιοχών που 

αναφέρονται, και από και προς το 

αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 
ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ   

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(με ΦΠΑ) 
(1)*(2)*(6) 

 

Για Συνοδούς 

Εκπαιδευτικούς 2 3     

 

Για Μαθητές 15 3     

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΘΟΣ 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(με ΦΠΑ) 

(2)*(6) 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (για μαθητές και συνοδούς 

εκπαιδευτικούς) 17    

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ   

(για τους μαθητές) 17    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

 

 

 

 

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.  



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 ορίζεται η 12 η Δεκεμβρίου μέχρι τις 12.30μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή.  
 

Διεύθυνση: Βολισσός - Χίος, ΤΚ 82103 
Υπόψη κ. Σωτήρη Παραδείση 
Τηλέφωνα: Σχολείου: 2274021207 
           
  Email: mail@gym-voliss.sch.gr 
 


