
 

                              ΠΡΟ:  Σαμηδησηηθά – Σνπξηζηηθά Γξαθεία θαη Πξαθηνξεία 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΚΛΔΙΣΔ 

ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ».  

ΧΕΣ : 1. Τ.Α. 20883/ΓΓ4/12-02-2020 (ΦΔΚ 456/η.Β’/13-02-2020), 

2. Φ.1/23040/ΓΓ4/17-02-2020/ΤΠΑΙΘ 

3. Σελ αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Σύπνπ ηνπ ΤΠΑΙΘ, ζηηο 16.02.2022. 

Η Γηεύζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

με κλειζηέρ πποζθοπέρ, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε, 

γηα ηε δηνξγάλσζε θαη παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθίλεζεο ζην πιαίζην ηπιήμεπηρ 

εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ζηη Θεζζαλονίκη από 06-04-2022 έσο 08-04-2022 (δύο 

διανςκηεπεύζειρ). 

Α. ηοισεία εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ : 

Απιθμόρ μαθηηών : Γεθαηέζζεξηο (14) 

ςνοδοί καθηγηηέρ : Γύν (02) 

Πποοπιζμόρ : Θεζζαινλίθε 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη θάησζη επηζθέςεηο: 

α. Μεηάβαζε ζηνλ εηδεζενγξαθηθό Όκηιν Thessnews.gr, 17ν ρικ Δζληθήο Οδνύ 

Θεζζαινλίθεο - Νέσλ Μνπδαληώλ, Νέν Ρύζην. 

β. Μεηάβαζε ζην ΝΟΗΙ-Κέληξν Γηάδνζεο ησλ Δπηζηεκώλ & Μνπζείν 

Σερλνινγίαο, 6
ν
 ρικ Θεζζαινλίθεο-Θέξκεο (ζα ζπλδπαζηεί κε ηε κεηαθίλεζε ππ. 

αξηζκ. 1) 

γ. Μεηάβαζε ζην Ραδηνηειενπηηθό Μέγαξν ηεο ΔΡΣ3, Λεσθόξνο ηξαηνύ & 

Καπηαληδόγινπ 54640 (Πηζαλόλ λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ έθηαθησλ κέηξσλ 

ιόγσ covid-19) 

δ. Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Βαζηιηθώλ Σάθσλ ησλ Αηγώλ – Βεξγίλα (θαηά ηελ 

επηζηξνθή ζην Λάππα) 

 

Μεηαθοπικό μέζο : Λεσθνξείν (Πξνηηκάηαη ιεσθνξείν 20 ή 24 ζέζεσλ, κε 

δπλαηόηεηεο άλεηεο κεηαθνξάο ηαμηδησηηθώλ ζαθηδίσλ θαη βαιηηζώλ). 

 

 

B. Πποαπαιηούμενοι όποι πποζθοπάρ:  

1. Η θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ ζα είλαη ηξηώλ (3) θαη άλσ αζηέξσλ, ζηο κένηπο ηεο 

πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, με ππυινό (ελδερνκέλσο θαη εκηδηαηξνθή κε δηπιή, 

δειαδή, πξνζθνξά). ηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε νλνκαζία, ε δηεύζπλζε θαη ε 

απόζηαζε ηνπ θαηαιύκαηνο ελδεηθηηθά από Πιαηεία Αξηζηνηέινπο (κεηαμύ 

Μεηξνπόιεσο θαη Λεσθόξνπ Νίθεο). Δπίζεο, νη θιίλεο ησλ δσκαηίσλ λα είλαη όιεο 



κε θαλνληθό ζηξώκα θαη όρη θαλαπέ-θξεβάηη, λα θαηαιύζνπλ θαη’ αλώηεξν ηξεηο (3) 

καζεηέο αλά δσκάηην, ελώ ησλ ζπλνδώλ ην δσκάηην λα είλαη θνηλό δίθιηλν (ζύδπγνη). 

2. Σν κεηαθνξηθό κέζν ζα είλαη έλα (1) ιεσθνξείν, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί όιεο 

ηηο από ην λόκν πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο. [Σν δήηεκα ηνπ ελόο (1) ή δύν (2) 

νδεγώλ καο αθνξά μόνον θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δύλαηαη ν έλαο νδεγόο λα 

είλαη δηαζέζηκνο πέξαλ ζπγθεθξηκέλσλ σξώλ θαη γηα ηνύην ζα πξέπεη λα δεισζεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ].  

3. Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ-εθπαηδεπηηθνύ ηεο εθδξνκήο γηα 

ηηο κεηαθηλήζεηο ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ όζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηεο εθδξνκήο. 

4. Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο, δειαδή:  

i) έιεγρν ΚΣΔΟ  

ii) άδεηα θπθινθνξίαο  

iii) επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο 

iv) αζθαιηζηηθή θάιπςε  

5. Ο δηνξγαλσηήο (Γξαθείν Σαμηδίνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιεηα 

αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο, θαζώο επίζεο θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ζα θαιύπηεη ηα 

έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο γηα ηνπο καζεηέο θαη ζπλνδνύο 

θαζεγεηέο (Με πξόβιεςε θαη γηα ηελ ηξέρνπζα πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο covid 19). 

Γ. ηην κλειζηή πποζθοπά ηα ηαξιδιυηικά γπαθεία οθείλοςν να ζςμπεπιλάβοςν:  

1. πλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο με ΦΠΑ (ζην ζπλνιηθό θόζηνο ζα πεξηιακβάλεηαη 

ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο, ε αζθάιεηα αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, 

θαζώο θαη ηα δηόδηα)  

2. πλνιηθό θόζηνο αλά άηνκν  

3. Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ.  

ηελ ππεύζπλε δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη ην θείκελν: 

 «Βεβαηώλσ ππεύζπλα όηη ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 

…………………………..(όλνκα ζρνιείνπ),……………….. ηάμεο-ηκήκαηνο, όια ηα 

κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη ζα 

δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Σν ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν 

…………………………………. δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απ’ ηνλ Δ.Ο.Σ. ζε ηζρύ».  

4. Αλ θάηη από ηα παξαπάλσ δελ αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ πξνζθνξά, ηνύηε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί άθπξε.  

Δ. Άλλοι όποι : 

1. ε πεξίπησζε πνπ ε εθδξνκή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ αλσηέξαο βίαο ή έιιεηςεο 

εγθξίζεσο κεηαθίλεζεο, δελ ζα ππάξμεη καμία οικονομική επιβάπςνζη γηα ην 

ζρνιείν. 



2. ην πξνζθεξόκελν θόζηνο θαη’ άηνκν ή ζπλνιηθά, ην ζρνιείν ή νη ζπλνδνί 

εθπαηδεπηηθνί ή νη καζεηέο δεν οθείλοςν να αναλάβοςν ηα κόζηη για ηη 

διανςκηέπεςζη και ηη διαηποθή ηος οδηγού ή ηυν οδηγών ηηρ εκδπομήρ. 

 

3. αο ελεκεξώλνπκε επίζεο όηη πξηλ από ηελ αλαρώξεζε, ζα δεηεζεί από ηελ 

ηξνραία λα θάλεη ηνλ πξνβιεπόκελν βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, έιεγρν. 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζνπλ ή λα απνζηείινπλ ζε κλειζηούρ 

θακέλοςρ ηηο έληππεο πξνζθνξέο ηνπο (καδί κε ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά) μέσπι 

ηιρ 12:00 ην κεζεκέξη ηηρ 21
ηρ

 Μαπηίος 2022 ζην Γπκλάζην Λάππα. 

Όπσο ελδερνκέλσο γλσξίδεηε, ζα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο θαη 

πνηνηηθήο άπνςεο πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

 

                                                                               Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

                                                                                Σάηζεο Ισάλλεο 


