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ΘΕΜΑ : Μετακίνηση για συμμετοχή σε Συνέδριο στη Βερόνα Ιταλίας 
 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ 

Το Σχολείο μας προγραμματίζει την πραγματοποίηση εξαήμερης μετακίνησης 5 

μαθητών του  Λυκείου από το Ριόλο Αχαΐας στη Βερόνα της Ιταλίας από 28 Φεβρουαρίου 

έως 5 Μαρτίου 2023 σύμφωνα με την 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 456/13-02-2020), για 

συμμετοχή στο 7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο. 

Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν είναι 5 με 2 συνοδούς. Η αναχώρηση και η 

επιστροφή θα γίνει από τα ΚΤΕΛ Πάτρας ως εξής:  

Αναχώρηση με το λεωφορείο των 22:00 από Πάτρα για Αθήνα. 

Αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa Αθήνα-Βερόνα με ενδιάμεση στάση Φρανκφούρτη 

(οικονομική θέση με χειραποσκευή 8 κιλών) και επιστροφή στις 4 Μαρτίου με την πτήση των 

16:30 με Lufthansa Βερόνα-Αθήνα με ενδιάμεση στάση Μόναχο. Αναχώρηση από ΚΤΕΛ 

Κηφισσού για Πάτρα με ανοικτή ώρα αναχώρησης για τις 5 Μαρτίου 2023.  

   Παρακαλούμε να καταθέσετε τη σφραγισμένη προσφορά σας μέχρι την Τετάρτη 18/01/2023 

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 την Πέμπτη  19/01/2023 και 

ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου από επιτροπή που θα αποτελείται 

από τη Διευθύντρια 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:  

• Εισιτήρια ΚΤΕΛ μετ’ επιστροφής Πάτρα-Αθήνα 

• Αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa Αθήνα-Βερόνα την 1η Μαρτίου και ώρα 06:55 π.μ. με 

ενδιάμεση στάση Φρανκφούρτη (οικονομική θέση με χειραποσκευή 8 κιλών), άφιξη στη 

Βερόνα 13:40 μ.μ. και επιστροφή στις 4 Μαρτίου με την πτήση των 16:30 με Lufthansa 

Βερόνα-Αθήνα με ενδιάμεση στάση Μόναχο, άφιξη στην Αθήνα 00:50 την 5η Μαρτίου 2023.  

• Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 * με πρωινό ή σπίτι με τουλάχιστον 3 υπνοδωμάτια (με 

μονά κρεβάτια) στο ιστορικό κέντρο της Βερόνας για 3 βράδια. Διαμονή σε 1 τρίκλινο δωμάτιο 

και 2 δίκλινα με μονά κρεβάτια. 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.  
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• Διαμονή 1 βράδυ σε ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Διαμονή σε 1 τρίκλινο 

δωμάτιο και 2 δίκλινα με μονά κρεβάτια. 

• 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 30/01/2023 ώρα 10:00 μ.μ. 

 

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

αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή.  Απαιτείται έκδοση τιμολογίου για το σύνολο των 

εξόδων, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη. 

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. 
 
 
 

Η Διευθύντρια



 


