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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για διεξαγωγή εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Μεσολόγγι.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το   2Ο Γυμνάσιο  Άργους  μετά  από  σχετική  απόφαση  του  Συλλόγου  Διδασκόντων   θα
πραγματοποιήσει  διήμερηη  εκπαιδευτική  επίσκεψη  (άρθρο  3  παρ.  2)   στα  πλαίσια  του
Αναλυτικού προγράμματος  στο Μεσολόγγι  σύμφωνα με την   Υ.Α. 320883/ΓΔ4/13-2-2020  (ΦΕΚ
456/Β/13-2-2020).

   1. Στοιχεία εκδρομής
Ημερ/νια διεξαγωγής:  13/04/2022 έως  14/04/2022. 
Αριθμός μαθητών:   50  
Αριθμός Συνοδών Καθηγητών:  Τέσσερις(4)
Μέσον :   Ένα λεωφορείο  που να καλύπτει τον αριθμό συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών.
Κατάλυμα:  Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3  αστέρων στον πολεοδομικό ιστό  της πόλης. 
Οι μαθητές κατανεμημένοι σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια(όχι ράντζα) και οι καθηγητές σε
μονόκλινα (στην προσφορά θα δηλωθεί  συγκεκριμένο ξενοδοχείο,  χωρίς καμία δυνατότητα
τροποποίησης, από τον ανάδοχο).
Δρομολόγια: Περιηγήσεις  στην  πόλη  του  Μεσολογγίου,  επίσκεψη  στην
Λιμνοθάλασσα(Τουρλίδα) του Μεσολογγίου,στο εργοστάσιο(ΚΑΛΑΣ) άλατος στο Αιτωλικό,στην
Ιερά Μονή Ελεούσας στο φαράγγι  της Κλείσουρας ,στην Νάυπακτο,και στις γύρω περιοχές
ενδιαφέροντος,τα  ταξίδια  προορισμού  και  επιστροφής  στο  Μεσολόγγι,μέσω  των
αυτοκινητοδρόμων και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.  

Ημέρα 1n: ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4/2022
8.00          Αναχώρηση από τον αύλειο χώρο του σχολείου με λεωφορείο για το Μεσολόγγι.
9.45                Ημίωρη στάση στο Αίγιο. 
12.00               Άφιξη στο Μεσολόγγι
12.30               Επίσκεψη Άφιξη στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης(Παλαιό Δημαρχείο)
13.45               Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο-Μεσημεριανό φαγητό-Ξεκούραση 
15.30               Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων-Ξενάγηση
17.00               Επίσκεψη στην οικία Κ.Παλαμά-Ξενάγηση
18.30       Αναχώρηση για το Μουσείο άλατος στην Τουρλίδα-Επίσκεψη- Λιμνοθάλασσα
 20.00            Επιστροφή στην πόλη του Μεσολογγίου             
20.15 Ξενάγηση στην πόλη στην πόλη .Βραδινό φαγητό  και επιστροφή στο ξενοδοχείο

Ημέρα 2n:ΠΕΜΠΤΗ 14/4/2022
07.45 Έγερση-Πρωινό
08.45          Επίσκεψη στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης 
10:00   Αναχώρηση για τα τις Αλυκές(στον δρόμο για το Αιτωλικό)
10.30    Άφιξη στις Αλυκές-Ξενάγηση .
11:30  Αναχώρηση για την Ιερά Μονή Ελεούσας Κλεισούρας(στον δρομο προς Αγρίνιο  Φαράγγι
Κλεισούρας).
12:00 Αφιξη στην Κλεισούρα-Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ι.Μονή Ελεούσας.
13:15 Αναχώρηση για την Νάυπακτο.
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14:15 Άφιξη στην Νάυπακτο.
14:30 Επίσκεψη και ξενάγηση στο κάστρο της πόλης.
15:45 Επιστροφή στην Νάυπακτο-Φαγητό-Ξενάγηση στην πόλη.
18:00 Αναχώρηση για το Άργος.
19:15 Στάση(ημίωρη) για ξεκούραση στο Ξυλόκαστρο.
19:45 Αναχώρηση από Ξυλόκαστρο για Άργος.
20:45 Άφιξη στο Άργος.

Οι  οδηγοί  θα παραλάβουν το πρόγραμμα από  τον  αρχηγό της εκδρομής  και  θα το τηρήσουν
απαρέγκλιτα.    
2.  A  σφάλεια:   Υποχρεωτική  Επαγγελματικής  Αστικής   Ευθύνης  διοργανωτή  και  πρόσθετη
ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού εκπαιδευτικού.
3.  Ιδιωτικό  συμφωνητικό:   Σε  δυο  πρωτότυπα,  με  αρίθμηση  σελίδων,  τα  οποία  θα
υπογραφούν  από τα δυο μέρη και στη συνέχεια θα  θεωρηθούν από τη ΔΟΥ.
4.  Προσφορά και     Δικαιολογητικά   :  Να  κατατεθούν υποχρεωτικά  και  εμπρόθεσμα,
όπως  προαναφέρθηκαν. Η  εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των
απαιτούμενων  δικαιολογητικών,  η  παράλειψη  αναφοράς   του  συνολικού  κόστους  στην
προσφορά,  επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
5. Αποδείξεις: Θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες νομότυπες αποδείξεις,ανά μαθητή, για τα ποσά
που θα καταβληθούν.
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και  λοιποί  δικαιούχοι,  που κατέχουν
άδεια  λειτουργίας  σε  ισχύ,  αποδέχονται  και  μπορούν  να  ανταποκριθούν  απολύτως,  στους
απαράβατους  όρους  της  παρούσης,  να  καταθέσουν  στο  Σχολείο,  κλειστές  ,  σφραγισμένες
προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή
του  ιδιοκτήτη,  όπως  είναι  καταγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  ΕΟΤ  ή  του  Υπουργείο
Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
   Δικαιολογητικά:   Οι προσφορές θα συνοδεύονται από:

1. υπεύθυνη δήλωση,  ότι  οι  υποψήφιοι  κατέχουν  δελτίο  ΚΤΕΟ σε ισχύ.  Στην υπεύθυνη
δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό
σήμα  σε ισχύ.

2. Υπέυθυνη  Δήλωση  του  ξενοδοχείου  ή  του  τουριστικού  γραφείου  η  οποία  αφορά  τα
καταλυματα και στην οποία θα δηλώνεται ότι κατέχουν και είναι σε ισχύ το ειδικό σήμα
του ΕΟΤ.

3. Βεβαίωση του συγκεκριμένου καταλύματος για την προκράτηση των κλινών στο όνομα
του 2ου Γυμνασίου Άργους.

 Αν υπάρχουν μεταφορικά  μέσα  μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα  αναφερθούν με δήλωση
από  τον  ανάδοχο  τα  πλήρη  επίσημα  στοιχεία  του  εκμισθωτή,  μέχρι  την  ημερομηνία
διεξαγωγής  της εκδρομής.
Δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  δεν θα γίνονται δεκτά.

Οικονομικά στοιχεία: Θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες,
αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος  ανά
άτομο. 
Στην οικονομική προσφορά να συμπεριληφθεί, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα, ο αριθμός
δωρεάν  προσφερομένων  συμμετοχών (μετακίνηση-  διαμονή)  για  μαθητές  οικονομικά
αδύνατους.
Αν η μετακίνηση των καθηγητών είναι δωρεάν, αυτό θα δηλώνεται στην προσφορά και δεν θα
επιβαρύνει τους μαθητές.
Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας.
Προκαταβολή: Αν  ζητείται,  να  αναφέρεται  το  απαιτούμενο  ποσό.  Να  αναφερθούν  οι
απαιτούμενες  οικονομικές  απαιτήσεις,  αν  η  εκδρομή  αναβληθεί  ή  ματαιωθεί  μετά  την
υπογραφή του συμφωνητικού.
Εξόφληση: Το  40% του συνολικού ποσού θα παρακρατηθεί ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και
θα αποδοθεί μετά το πέρας του έργου με την παραλαβή των παραστατικών , την έκθεση καλής
εκτέλεσης από τον αρχηγό της εκδρομής  και εφόσον έχουν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι όροι της
παρούσας.

Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε c.d. στον  ίδιο κλειστό
φάκελο. 

Υποβολή προσφορών μέχρι την  Δευτέρα  28/03/2022 και  ώρα 10.30π.μ. Oι φάκελοι
όταν   παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν   στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί
η ώρα παραλαβής. 
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Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών από την επιτροπή θα γίνει  την ίδια μέρα
28/03/2022,  ώρα 11.00., παρουσία  των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται.
Στους  παριστάμενους  υποψήφιους  επιδεικνύονται  για  να  διαπιστώσουν  αν  είναι
πρωτοκολλημένοι  οι  φάκελοι,  αν  είναι  κλειστοί  και  απαραβίαστοι,  αν  εμπεριέχουν  όλα  τα
δικαιολογητικά, και  ότι  είναι συμπληρωμένο το συνολικό κόστος στις προσφορές. Στη
συνέχεια  οι υποψήφιοι αποχωρούν.  Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της
επιτροπής του Σχολείου, την ίδια  ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.

Ο  διαγωνισμός  είναι  μειοδοτικός και  θα  κατακυρωθεί   υπέρ  του  μειοδότη,  υπό  την
προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί  απολύτως
στους  όρους  της  παρούσης  και  ότι  έχει  υποβάλει  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το κόστος κριθεί ως υπέρογκο τότε η επιτροπή μπορεί
να κρίνει την προσφορά ασύμφορη οικονομικά και να επαναπροκηρύξει ή και ματαιώσει ακόμη
την εκδρομή
Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων (υπογεγραμμένη) , θα
δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους.  Μετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία
τριών  ημερών,  για  υποβολή  ενστάσεων  για  την  εγκυρότητα  της  αξιολόγησης   και  στη
συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και  η τελική πράξη ανάθεσης.
 Απευθείας  ανάθεση: Εάν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές, θα γίνει επαναπροκύρηξη και
θα πρέπει να γίνουν  νέες προσφορές(με όλα τα δικαιολογητικά,διότι οι προηγούμενες δεν θα
ληφθούν υπόψη), αν και πάλι δεν υποβληθούν, θα γίνει απευθείας  ανάθεση.
Καμία προφορική  διαπραγμάτευση,  προ  ή μετά  την ανάθεση,  δεν είναι  αποδεκτή,  όλα τα
αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα  υποβάλλονται γραπτώς.
Προφορική   αμφισβήτηση,  των  όρων  της   παρούσης,  προειδοποιήσεις   για  ενστάσεις,
προσφυγές  ή  διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμησης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί
να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση   Δ.Ε   Αργολίδας  για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της   Δ/
νσης.

      

    

Ο ΔIEΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
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