
 

                                                                                                             

 

                                                                                                                 Φουρνά, 30/03/2023  
                                             
 Αριθ. Πρωτ.: 82 

 

 

                                                                       

 

   
Φοσρνά Εσρστανίας Σ. Κ. 36080                                             ΠΡΟ: 
Πληροφορίες: Θεμελής ωτήριος                                                  TA TOYΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ 
Σηλ.: 22370-51209                                                              (ΜΕΩ ΣΗ Δ.Δ.Ε. Ν. ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ) 
Email: mail@gym-fourna.eyr.sch.gr                         
                                                    

           
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την οργάνωςη τριήμερησ 

εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ των τάξεων του Αλκιβιάδειου Γ/ςίου-Λ.Τ. Φουρνάσ, των 

τάξεων του ΕΠΑΛ Δυτικήσ Φραγκίςτασ και των Β και Γ τάξεων του Γυμναςίου Δυτικήσ 

Φραγκίςτασ ςτο Βόλο». 

ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 20883/ Γ4/ 12-02-2020  ( ΦΕΚ 456 τ.Β΄/13-02-2020). 
 

                

             Σύμφωνα με την 20883/Γ4/12-02-2020  Y.A.  (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) το 

Αλκιβιάδειο Γ/σιο – Λ.Τ. Φουρνάς σε σύμπραξη με το ΕΠΑΛ Δυτικής Φραγκίστας και 

το Γυμνάσίο Δυτικής Φραγκίστας, μέσω του Δ/ντή του Αλκιβιάδειου Γ/σιου – Λ.Τ. 

Φουρνάς κ. Θεμελή Σωτήριου προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των 

μαθητών των Σχολείων. 

Προορισμός :Βόλος.     

Φρόνος πραγματοποίησης : Η επίσκεψη θα  πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 

από Σετάρτη 03/05/2023 μέχρι και Παρασκευή 05/05/2023. 

Αριθμός συμμετεχόντων : Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 

εκδρομή είναι τριάνταδύο ( 32 ). Από το Γ/σιο – Λ.Τ. Φουρνάς  8 κορίτσια και 5 αγόρια, 

από το ΕΠΑΛ Δυτικής Φραγκίστας 3 κορίτσια και 10 αγόρια και από το Γυμνάσιο 

Δυτικής Φραγκίστας 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Την εκδρομή θα συνοδεύσουν τρείς (03) 

εκπαιδευτικοί. Το γενικό σύνολο μαθητών και εκπαιδευτικών είναι τριάντα πέντε (35) 

άτομα.  

Α. Παροχές που ζητούνται  

Μεταφορικό μέσο  

Τουριστικό Λεωφορείο  στη διάθεση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

και στις μετακινήσεις των μαθητών.  Το ίδιο λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί από την 

εκκίνηση μέχρι και το πέρας της εκδρομής.  Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι 

προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα 

καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή 

κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο) καθώς και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 

για τις ασφαλείς μετακινήσεις των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρος οδηγός).  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΥ. Δ/ΝΗ Π. &  Δ. ΕΚΠ/Η ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 
ΑΛΚΙΒΙΑΓΔΙΟ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΦΟΥΡΝΑΣ 
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Καταλύματα  

Δύο  διανυκτερεύσεις με πρωινό στην πόλη του Βόλου σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 

τριών (3) αστέρων.  Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για 

τους συνοδούς καθηγητές, όλα σε άριστη κατάσταση. Ο αριθμός των δωματίων θα  

είναι :  (4) τρίκλινα { 2 για τα κορίτσια και 2 για τα αγόρια}, (10) δίκλινα { 4 για τα 

κορίτσια και 6 για τα αγόρια} για τους μαθητές  και  (3) μονόκλινα  για τους 

συνοδούς.  Δεν θα χρησιμοποιηθούν ράντζα για την δημιουργία τρίκλινων από το 

ξενοδοχείο. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητά η κατηγορία και το όνομα 

του ξενοδοχείου. Αλλαγή ξενοδοχείου μετά το άνοιγμα των προσφορών δεν θα γίνει 

δεκτή.  

Μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση πρέπει να έχουμε τους αριθμούς των δωματίων 

του ξενοδοχείου ώστε να γίνει η κατανομή των μαθητών (να ξέρει ο κάθε μαθητής το 

δωμάτιο που θα μείνει).  

Το ξενοδοχείο πρέπει να έχει σε επιφυλακή γιατρό για κάθε περίπτωση ασθένειας 

μαθητή ή συνοδού καθηγητή . 

 

                                                                                          

Λοιπές υπηρεσίες   

  

1. Εκπρόσωπος του πρακτορείου πρέπει να μπορεί να είναι σε επικοινωνία με 

τους συνοδούς καθηγητές σε κάθε χρονική στιγμή. 

2. Στην προσφορά  πρέπει να περιλαμβάνεται  υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης 

Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη 

υποχρεωτική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή 

συνοδού καθηγητή.   

3. Στην προσφορά θα υπάρχει δέσμευση του πρακτορείου για την περίπτωση 

που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή  λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, 

εκλογές κλπ). την περίπτωση αυτή θα επιστραφούν τα χρήματα στους 

μαθητές.  

4. Εάν κάποιος μαθητής για λόγους ανώτερης βίας (ασθένεια κλπ) δεν μπορέσει 

να πάρει μέρος στην εκδρομή, τα χρήματα που αναλογούν να μην 

παρακρατηθούν ή να  επιστραφούν αν έχουν παρακρατηθεί. 

5. Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται η τελική συνολική τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά 

μαθητή χωριστά.  Το πρακτορείο θα εκδώσει αποδείξεις για τη δαπάνη που θα 

αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή χωριστά.  Οποιαδήποτε  έκπτωση θα γίνει στην 

τελική τιμή και δεν θα γίνει χρήση εισιτηρίων free (πλην αυτών που αφορούν 

τους καθηγητές).  

6.  Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε  ( 2 ) δόσεις τα μισά κατά την αρχή της 

εκδρομής και τα υπόλοιπα με το πέρας της εκδρομής.  

7. Τα εισιτήρια των τριών ( 3 )  συνοδών καθηγητών να είναι δωρεάν.   

8. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ.   



9. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και η 

βεβαίωση ασφάλειας αστικής ευθύνης (tour operator) του τουριστικού 

γραφείου (όχι του λεωφορείου) η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

10. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο για να γίνουν 

αποδεκτές.  Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναφέρεται «Προσφορά για 

την 3/ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στον Βόλο  του Αλκιβιάδειου Γ/σίου-Λ.Τ 

Φουρνάς, του ΕΠΑΛ Δυτικής Φραγκίστας και του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας. 

Οι προσφορές πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τη σχετική νομοθεσία. 

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Δ/ντη του 

Γυμνασίου-Λ.Τ. Φουρνά μέχρι την Σρίτη 04/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την ίδια 

μέρα, και ώρα 11:30 π.μ. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση από τα τουριστικά γραφεία που θα 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

 

 

Β. Πρόγραμμα εκδρομής  

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:   

03 Μαΐου: Αναχώρηση για Βόλο  από το χώρο του Γυμνασίου Δυτικής 

Φραγκίστας στις 8:15 π.μ. και από την κεντρική πλατεία Φουρνάς στις 10:30 

π.μ. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Φερών στο Δήμο Βελεστίνου και 

στάση για φαγητό. Άφιξη στο Βόλο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη 

στο Εντομολογικό Μουσείο του Βόλου. Περίπατος στο κέντρο της πόλης. 

Διανυκτέρευση. 

04 Μαΐου: Στις 10:00 π.μ. αναχώρηση από Βόλο  για Μακρινίτσα και Πορταριά. 

Επίσκεψη στο ΚΠΕ Μακρινίτσας.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Έξοδος για 

φαγητό. Διανυκτέρευση. 

05 Μαΐου: Επίσκεψη στο μουσείο της πόλης του Βόλου και στο μουσείο 

Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα και από εκεί αναχώρηση για το 

ψυχαγωγικό κέντρο Fashion City Outlet της Λάρισας για φαγητό και 

ψυχαγωγία. Στις 16:00 μ.μ. επιστροφή για Φουρνά και Δυτική Φραγκίστα με 

ενδιάμεση στάση.  

 

                                                                           Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  Γ/ΙΟΤ-Λ.Σ. ΥΟΤΡΝΑ 

                                                                            

 

                                                                                Θεμελής ωτήριος 


