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ΘΕΜΑ : Διήμερη Εκδρομή στην Αθήνα 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΗΜΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 Το Σχολείο μας προγραμματίζει την πραγματοποίηση διήμερης εκδρομής στην Αθήνα  

από Πέμπτη 16 Μαρτίου έως Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 σύμφωνα με την 20883/ΓΔ4/12-

02-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 456/13-02-2020). 

Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν είναι 18 (δεκαοκτώ) με 2 συνοδούς καθηγητές. Η 

αναχώρηση από την Πάτρα θα γίνει την Πέμπτη 16 Μαρτίου από τον χώρο του σχολείου και η 

επιστροφή θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στον χώρο του Σχολείου 

 Παρακαλούμε να καταθέσετε τη σφραγισμένη προσφορά σας μέχρι την Πέμπτη    

9/3/2023 και ώρα 12.00 μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι κλειδωμένη με κωδικό). 

 Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 9/3/2023 στο 

γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου από επιτροπή που θα αποτελείται από τη Διευθύντρια, 

την 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: 

1) Μεταφορά: 

  Με όχημα ανάλογων θέσεων τουλάχιστον με τους συμμετέχοντες, Επιθυμούμε προσφορά κατά 

προτίμηση με minibus.  

  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 τη διάρκεια της εκδρομής να γίνει 

άμεση αντικατάστασή του από άλλο πιστοποιημένο από τους αρμόδιους φορείς λεωφορείο 

ώστε να τηρηθεί το πρόγραμμα της εκδρομής. 

  Το λεωφορείο να διατίθεται για τις μετακινήσεις μας στην Αθήνα βάσει του προγράμματος. 

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για δεύτερο οδηγό ή δέσμευση ότι το λεωφορείο θα είναι στη 

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

συνεργάτης). 

 

Πάτρα, 3/3/2023 
 
Αριθ. Πρωτ.: 153 

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 ΔΙΑ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ  Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
 

 



 

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Πέμπτη:  

1. Πρωί: Ωριαία στάση στη μονή Δαφνίου (κατά την είσοδο στην Αθήνα) και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο 

2. Μεσημέρι: Μετακίνηση από το ξενοδοχείο στην περιοχή της Καλλιθέας  

3. Βράδυ: Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Παρασκευή: 

1. Πρωί: Μετακίνηση από το ξενοδοχείο στην Εθνική Πινακοθήκη  

2. Αναχώρηση το μεσημέρι κατόπιν συνεννόησης 

2) Διαμονή: 

 Ξενοδοχείο στην Αθήνα κατηγορίας Γ΄ ή ανώτερης. Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι σε περιοχή 

μέσα ή πλησίον του ιστορικού κέντρου και σε μικρή απόσταση από οποιονδήποτε 

ανάλογο σταθμό Μετρό. Επιθυμούμε περισσότερες από μία εναλλακτικές προτάσεις.  

 Δυνατότητα μεσημεριανού γεύματος στις 16/3 που να περιλαμβάνεται στην τιμή και 

οπωσδήποτε πρωινό στις 17/3. 

 Δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές με κανονικά κρεβάτια (ράντζα δεν είναι αποδεκτά) 

και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Τα δωμάτια να είναι, κατά προτίμηση, σε 

έναν όροφο αλλά σε καμιά περίπτωση σε περισσότερους από δύο διαδοχικούς ορόφους και 

κατά το δυνατόν 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. 

3) Πρέπει να υπάρχει 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 θα προσκομιστούν στο 

γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου μέχρι τη Δευτέρα 13/03/2023 και ώρα 12:00 

μεσημβρινή. 

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

5) 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. 

6) Επειδή, στο παρελθόν, το σχολείο μας υπήρξε θύμα ασυνέπειας ταξιδιωτικού πρακτορείου, θα 

θέλαμε να επισημάνουμε ότι σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι και 

η οικονομική προστασία των μαθητών μας. 

Δια ταύτα προτείνουμε τον παρακάτω οικονομικό διακανονισμό: 

 Προκαταβολή του 30% του ποσού κατά την υπογραφή των συμβολαίων. 

 Το επόμενο 30% την Πέμπτη 16/3/2023  κατά την παράδοση των ασφαλιστηρίων σύμφωνα με 

τα ανωτέρω. 

 Το τελευταίο 40% την Παρασκευή 17/3/2023 μαζί με την τελική εκκαθάριση και την παραλαβή 

όλων των σχετικών αποδείξεων. 

 

 



7) 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 
 
 
 
       Δρ. Μαρία – Ροζίτα  Τσελεπή 
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