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«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ε
Τριήμερης  Εκπαιδευτικής Ε
Βόλου στα Ιωάννινα»

Το 1ο ΕΠΑΛ Βόλου, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις εκδρομές 
μαθητών Δημοσίων Σχολείων
έως 24 Φεβρουαρίου 
συμμετάσχουν 53 μαθητές  και 
Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία ταξιδίω
προσφορά μέχρι την Δευτέρα
κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορεί
λειτουργίας.  
 
Επίσης, να λάβουν υπόψη:
Α) Αναχώρηση με προορισμό τα Ιωάννινα
2023 στις 08.00. (Πολυμέρη
Φεβρουαρίου 2023 στις 
επισκέψεις στο Καλπάκι Ιωαννίνων και
Ιωάννινα, σε ξενοδοχείο 3 αστέρων
 Στην τιμή να περιλαμβάνεται η ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ
τη διάρκεια της εκδρομής. 
 
Β)  Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
1. Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο σχολείο για να 
αναλάβει την οργάνωση της εκδρομής, υποχρεούται ν
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους 
και προϋποθέσεις με άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση μετά το 2000
3. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
και ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους 
καθηγητές σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
4. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής μαζί με τον Φ.Π.Α.
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«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 
Εκπαιδευτικής Επίσκεψης των μαθητών του 1

» 

ΕΠΑΛ Βόλου, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις εκδρομές 
μαθητών Δημοσίων Σχολείων, διοργανώνει 3ήμερη Εκπαιδευτική Ε

 2023, με προορισμό τα Ιωάννινα
μαθητές  και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί (3+1 αρχηγός)

ενδιαφερόμενα πρακτορεία ταξιδίων, να υποβάλλουν στο σχολείο κλ
προσφορά μέχρι την Δευτέρα 6/2/2023 και ώρα 12.00. Μαζί με την προσφορά θα 
κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει σε ισχύ

Επίσης, να λάβουν υπόψη: 
ορισμό τα Ιωάννινα με λεωφορείο το πρωί στις 

(Πολυμέρη - Κασσαβέτη) και επιστροφή στον Βόλο
 22.00. Προβλέπονται από το πρόγραμμα της εκδρομής 

πισκέψεις στο Καλπάκι Ιωαννίνων και στο Μουσείο Βρέλη, και  2  διανυκτερεύσεις  στα
3 αστέρων στο κέντρο της πόλης. 

Στην τιμή να περιλαμβάνεται η ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, 
περίθαλψη κτλ,) η οποία να καλύπτει τους συμμετέχοντες καθ’ όλη 

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται: 
Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο σχολείο για να 

την οργάνωση της εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα 
διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

πρέπει να πληροί όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους 
και προϋποθέσεις με άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση μετά το 2000
. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. 

. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής μαζί με τον Φ.Π.Α.

Βόλος, 23/1/2023

Α.Π.:

Προς: Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας

Κοινοποίηση: Τουριστικά Γραφεία

πραγματοποίηση 
των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. 

ΕΠΑΛ Βόλου, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις εκδρομές – μετακινήσεις 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη, από 22 

Ιωάννινα, στην οποία θα 
+1 αρχηγός). 

να υποβάλλουν στο σχολείο κλειστή 
. Μαζί με την προσφορά θα 

ο διαθέτει σε ισχύ το ειδικό σήμα 

στις 22 Φεβρουαρίου 
και επιστροφή στον Βόλο στις 24 

Προβλέπονται από το πρόγραμμα της εκδρομής 
διανυκτερεύσεις  στα 

Στην τιμή να περιλαμβάνεται η ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, 
καλύπτει τους συμμετέχοντες καθ’ όλη 

Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο σχολείο για να 
α καταθέσει απαραίτητα 

διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
πρέπει να πληροί όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους 

και προϋποθέσεις με άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση μετά το 2000. 
. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μαθητές και τους συνοδούς 

. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής μαζί με τον Φ.Π.Α. 

Βόλος, 23/1/2023 
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