
 

          

      Ππορ:  

     
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΕ ΚΛΕΘΣΕ 

ΠΡΟΦΟΘΡΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΧΝ ΜΕΣΑΚΘΝΗΗ  ΣΟ ΠΛΑΘΘΟ 

ΔΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΠΘΚΕΦΗ ΣΟΤ        

ΓΤΜΝΑΘΟΤ ΛΑΠΠΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ» 

 

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

2. Φ.1/23040/ΓΓ4/17-02-2020/ΥΠΑΙΘ 

3. Τελ αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Τύπνπ ηνπ ΥΠΑΙΘ, ζηηο 16.02.2022. 

 

Η Γηεύζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο με κλειζηέρ 

πποζθοπέρ, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απόθαζε, γηα ηε δηνξγάλσζε θαη 

παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθίλεζεο ζην πιαίζην διήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ζηην Αθήνα 

από 01-04-2022 έσο 02-04-2022 (μια διανςκηέπεςζη). 

Γηα ην ζθνπό απηό, ε Γηεύζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα, θαιεί ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ 

ελδηαθέξνληαη, να ςποβάλοςν ζηο Γπαθείο Διεύθςνζηρ ηος Γςμναζίος Λάππα μέσπι  21/0/2022 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 θιεηζηή έληππε πξνζθνξά γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο κε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Α. ηοισεία εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ : 

Απιθμόρ μαθηηών : Γώδεθα (12) 

ςνοδοί καθηγηηέρ : Γύν (02) 

Πποοπιζμόρ : Αζήλα 

 

Α) Ημεπομηνία εκδπομήρ : από Παξαζθεπή 01/04/2022 έσο Σάββαην 02/04/20222 

Β) Ππόγπαμμα εκδπομήρ : 

1. Παπαζκεςή 01/04/2022 Αλαρώξεζε από ην Γπκλάζην Λάππα (Λάππα Αραΐαο), ώξα 7:30  

 11.30  Άθημε ζηνλ Πεηξαηά, ζην Ίδξπκα Λαζθαξίδε γηα παξαθνινύζεζε 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 14.00 Μεηάβαζε ζην θέληξν γηα θαγεηό θαη ζηε ζπλέρεηα ζην μελνδνρείν. 

 19.30 Αλαρώξεζε γηα ην Νέν Θέαηξν «Νένο Αθάδεκνο» ζηελ νδό Ιππνθξάηνπο γηα 

παξαθνινύζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

 Φαγεηό θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

2. άββαηο, 02/04/20222  

 Πεξηήγεζε ζηελ Αζήλα 

 Αλαρώξεζε γηα Λάππα ώξα 16:30κ.κ. 
 

 

Γ) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν :  Μαζεηέο 12 ( 3 αγόξηα θαη 9 θνξίηζηα),             

     Καζεγεηέο Σπλνδνί : 2 

 

Δ) Διαμονή ζε Ξενοδοσείο: θαηεγνξίαο ηξηώλ ( *** ) ή ηεζζάξσλ (****) κε πξσηλό, ζην 

θέληξν ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο ή ζε κηθξή ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε. Απαπαίηηηη ε αλαθνξά 

ζηελ νλνκαζία ηνπ μελνδνρείνπ, ζην πεξηερόκελν ηνπ παξερόκελνπ πξσηλνύ. Σα δυμάηια 

πξέπεη λα είλαη ηξίθιηλα/δίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο, θαη έλα δίθιηλν γηα ηνπο ζπλνδνύο 

θαζεγεηέο. Δπίζεο, νη θιίλεο ησλ δσκαηίσλ λα είλαη όιεο κε θαλνληθό ζηξώκα θαη όρη θαλαπέ-

θξεβάηη, θαη ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ε ζε δηαδνρηθνύο νξόθνπο θαη ζην ίδην 

θηήξην. 

ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΣΑΞΘΔΘΧΣΘΚΟΤ 

ΠΡΑΚΣΟΡΕ 



Ε) Μεηαθοπά: κε έλα ιεσθνξείν πνπ πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαηαιιειόιεηαο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία δειαδή:  

i) έιεγρν ΚΤΔΟ  

ii) άδεηα θπθινθνξίαο  

iii) επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο 

iv) αζθαιηζηηθή θάιπςε  

 Τα ιεσθνξεία ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη 

ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο κε βάζε ην πξόγξακκα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο εθδξνκήο. 

Ο δηνξγαλσηήο (Γξαθείν Ταμηδίνπ) 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). 

 

       Σ) Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική. 

 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ (ςποσπευηική). Τν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη 

ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. 

Υπνρξενύηαη  πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν 

όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-

επαγγεικαηηθήο  επζύλεο ζε ηζρύ. Σηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ 

ΗΑΤΤΑ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε 

ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό γξαθείν 

θξίλεηαη έθπησην. 

 Πξόζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο-

ππνρξεσηηθή 

 

 Ζ) Διεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

     ηην κλειζηή πποζθοπά ηα ηαξιδιυηικά γπαθεία οθείλοςν να ζςμπεπιλάβοςν:  

1. Σπλνιηθό 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. Σπλνιηθό θόζηνο αλά άηνκν (ςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην 

επιβάπςνζη ανά μαθηηή. Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. θαη 

λα πεξηέρνληαη : δηόδηα, θόξνη ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη 

από ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο 

3. Υπεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ.  

Σηελ 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. Τν ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν …………………………………. δηαζέηεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο απ’ ηνλ Δ.Ο.Τ. ζε ηζρύ».  

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

ζεσξεζεί άθπξε.  



Δ. Άλλοι όποι : 

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

κεηαθίλεζεο, δελ ζα ππάξμεη καμία οικονομική επιβάπςνζη γηα ην ζρνιείν. 

2. Σην 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. Σαο ελεκεξώλνπκε επίζεο όηη πξηλ από ηελ αλαρώξεζε, ζα δεηεζεί από ηελ ηξνραία λα θάλεη 

ηνλ πξνβιεπόκελν βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, έιεγρν. 

4. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζε ηζρύ & 

Υ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη μεπεξαζηεί ην 

όξην  ηεο ηζρύνο ηεο. 

Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε ζαθή αλαθνξά 

ζηα αζθαιηδόκελα πνζά. 

Υπεύζπλε δήισζε όηη ην Ταμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζνπλ ή λα απνζηείινπλ ζε κλειζηούρ θακέλοςρ ηηο 

έληππεο πξνζθνξέο ηνπο (καδί κε ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά) μέσπι ηιρ 10:00  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. 

Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και συπίρ ηα απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά ένηςπα, 

θα αποππίπηονηαι. 

Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, 

θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

 

                                                                            

                                                            Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα 

 

                                                                          Ισάλλεο Τάηζεο 
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