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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το Σχολείο μας προγραμματίζει την πραγματοποίηση πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ 

Λυκείου από το Ριόλο Αχαΐας στη Θεσσαλονίκη   από Τετάρτη 14/12 έως Κυριακή 

18/12/2022   σύμφωνα με την 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 456/13-02-2020). 

Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν είναι 13 με 2 συνοδούς καθηγητές. Η οδική 

διαδρομή θα γίνει μέσω Εγνατίας και η διέλευση Ρίου – Αντιρρίου μέσω γέφυρας. Η αναχώρηση 

και η επιστροφή θα γίνει στον χώρο του Σχολείου ως εξής: 

Αναχώρηση 8:15 την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και επιστροφή μέχρι τις 9.00 μ.μ. 

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022  

   Παρακαλούμε να καταθέσετε τη σφραγισμένη προσφορά σας μέχρι την Τετάρτη 26/10/2022 

και ώρα 13.00 μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου ή στο mail  του σχολείου.  

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Τετάρτη 26/10/2022 και 

ώρα 13.30 στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου από επιτροπή που θα αποτελείται από 

τη Διευθύντρια, τον αρχηγό της εκδρομής και εκπροσώπους των καθηγητών, των μαθητών 

και των γονέων. 

Οι προϋποθέσεις που θέλουμε οπωσδήποτε να καλυφθούν, σύμφωνα με σχετικές 

οδηγίες της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, είναι: 

• Μεταφορά με ασφαλές λεωφορείο ανάλογων θέσεων τουλάχιστον με τους συμμετέχοντες. 

Το λεωφορείο οφείλει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, 

πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ.α). Να είναι σε άριστη εσωτερική 

και εξωτερική κατάσταση. Να διαθέτει κλιματισμό, μικροφωνική εγκατάσταση και επαρκή 

χώρο για αποθήκευση αποσκευών. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου κατά 
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τη διάρκεια της εκδρομής να γίνει άμεση αντικατάστασή του από άλλο πιστοποιημένο από 

τους αρμόδιους φορείς λεωφορείο ώστε να τηρηθεί το πρόγραμμα της εκδρομής. 

• Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη κατηγορίας 5* με πρωινό (προσφορά και 

με ημιδιατροφή). Διαμονή σε 4 τρίκλινα δωμάτια  και 1 μονόκλινο για τους μαθητές με 

κανονικά κρεβάτια (ράντζα δεν είναι αποδεκτά) και 2 μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές. Αν υπάρχει επιβάρυνση για το μονόκλινο του μαθητή να καθορίζεται ρητά. Τα 

δωμάτια να είναι, κατά προτίμηση, σε έναν όροφο αλλά σε καμιά περίπτωση σε 

περισσότερους από δύο διαδοχικούς ορόφους και συγκεντρωμένα. Να μην έχουν πρόσβαση 

σε αφύλακτο ακάλυπτο χώρο, τα δε δωμάτια των συνοδών να βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα 

στα δωμάτια των μαθητών. Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή των μαθητών και 

των συνοδών θα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής.  

• Διάθεση του λεωφορείου για τις μετακινήσεις μας μέσα ή έξω από τη Θεσσαλονίκη σύμφωνα 

με το πρόγραμμα. Να υπάρχει πρόβλεψη για 2ο Οδηγό ή δέσμευση ότι το λεωφορείο θα είναι 

στη διάθεσή μας για αρκετές ώρες, πέραν των 13 ωρών ημερησίως (2ος οδηγός ή 

συνεργάτης – γραφείο τοπικό). 

• Υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος διοργανωτή. Επιπλέον ο διοργανωτής αναλαμβάνει την 

υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης των μαθητών και των συνοδών όπως και ασφάλιση 

που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 13, § 1 της 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/06-03-2017). 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τους μαθητές και τους συνοδούς, καθώς και αντίγραφο 

κρατήσεων στα ξενοδοχεία θα προσκομιστούν στο γραφείο της Διευθύντριας του 

Σχολείου μέχρι τη Δευτέρα 14/11/2022 και ώρα 12:00 μεσημβρινή. 

• Το πρόγραμμα ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

• Ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στο NOESIS 

• Επίσκεψη στα όχυρα Ρούπελ και τη λίμνη Κερκίνη 

• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας την ημέρα της επιστροφής 

• Βραδινές διαδρομές - μετακινήσεις για φαγητό. 

• Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνονται τα διόδια και ο Φ.Π.Α. 

• Στην προσφορά να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου σχετικά με 

τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για το λεωφορείο που θα είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια 

της εκδρομής (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και βεβαίωση ΚΤΕΟ) και τα 

αντίστοιχα έγγραφα για τη λειτουργία του πρακτορείου (νόμιμη άδεια, πιστοποίηση HATTA). 

Θα θέλαμε μαζί με την προσφορά, για καλύτερη ενημέρωσή μας, να καταθέσετε και 

φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου. 

Η προσφορά επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, 

αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή.  

 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, 

θα απορρίπτονται.  

 
Ο διαγωνισμός   είναι κατά βάση μειοδοτικός, αλλά θα συνυπολογιστούν και ποιοτικά κριτήρια ώστε 
να διασφαλιστεί η επιτυχής και ασφαλής διεξαγωγή  της  εκδρομής. Έτσι  η  επιτροπή  αξιολόγησης 
των  προσφορών  θα  λάβει υπόψη της τόσο την ποιότητα όσο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και 
δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το τουριστικό γραφείο που μειοδοτεί. 



• Στην προσφορά σας να υπάρχει ρητή αναφορά ότι αποδέχεστε τους όρους της προκήρυξης 

όπως επίσης και την τροποποίηση του τιμήματος σε πιθανή απουσία ή προσθήκη μαθητή. 

 
Η Διευθύντρια 

 

 


