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εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς:

διήμερη εκδρομή (2ήμερη) στις 

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα γραφεία και πρακτορεία περιηγήσεων να υποβάλουν στο 

σχολείο μας σφραγισμένες προσφορές για ανάληψη του έργου μετακίνησης ομάδων 

καθηγητών και μαθητών μας στις περιοχές «Μυκήνες

μετακίνηση αφορά στην διήμερη (2ημερών

στο πλαίσιο εκπαιδευτικής πολυήμερης εκδρομής, με βάση την Υπουργική Απόφαση 20833 

/ ΓΔ4 / 12-02-2020 (ΦΕΚ 456 / τ. Β΄ / 13

Συλλόγου Διδασκόντων. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος των 

μετακινήσεων με τον αναλογούντα ΦΠΑ (λεωφορείο και ξενοδοχείο) και θα γίνονται δεκτές 

μέχρι την Παρασκευή 18/11 και ώρα 12:00

εξής: 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Προορισμός: Μυκήνες-Ναύπλιο

Αναχώρηση: 08-12-2022 Ώρα αναχώρησης: 

Επιστροφή: 09-12-2022 Ώρα επιστροφής: 

Συμμετέχοντες μαθητές: 46

Συνοδοί καθηγητές: 03 
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Προκήρυξη διαγωνισμού  

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς:

διήμερη εκδρομή (2ήμερη) στις περιοχές «Μυκήνες-Ναύπλιο

 

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα γραφεία και πρακτορεία περιηγήσεων να υποβάλουν στο 

σχολείο μας σφραγισμένες προσφορές για ανάληψη του έργου μετακίνησης ομάδων 

καθηγητών και μαθητών μας στις περιοχές «Μυκήνες-Ναύπλιο-Επίδαυρο

μετακίνηση αφορά στην διήμερη (2ημερών-1 διανυκτέρευση) εκδρομή που οργανώνεται 

στο πλαίσιο εκπαιδευτικής πολυήμερης εκδρομής, με βάση την Υπουργική Απόφαση 20833 

2020 (ΦΕΚ 456 / τ. Β΄ / 13-02-2020) και την Πράξη 17/10 

Συλλόγου Διδασκόντων. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος των 

μετακινήσεων με τον αναλογούντα ΦΠΑ (λεωφορείο και ξενοδοχείο) και θα γίνονται δεκτές 

Παρασκευή 18/11 και ώρα 12:00. Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει σχεδιαστεί ως 

 

Ναύπλιο-Επίδαυρο 

Ώρα αναχώρησης: 07:00 

Ώρα επιστροφής: 22:00 

: 46 

 

 

 

11/11/2022 

ρωτ.: 282 

 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς: 

Ναύπλιο-Επίδαυρο»  

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα γραφεία και πρακτορεία περιηγήσεων να υποβάλουν στο 

σχολείο μας σφραγισμένες προσφορές για ανάληψη του έργου μετακίνησης ομάδων 

Επίδαυρο». Η εν λόγω 

1 διανυκτέρευση) εκδρομή που οργανώνεται 

στο πλαίσιο εκπαιδευτικής πολυήμερης εκδρομής, με βάση την Υπουργική Απόφαση 20833 

2020) και την Πράξη 17/10 -11-2022 του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος των 

μετακινήσεων με τον αναλογούντα ΦΠΑ (λεωφορείο και ξενοδοχείο) και θα γίνονται δεκτές 

. Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει σχεδιαστεί ως 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

διήμερης εκδρομής στις Μυκήνες – Ναύπλιο - Επίδαυρο 

Πέμπτη 08/12/2022 

07:00 Αναχώρηση από το σχολείο 

13:00 Άφιξη στις Μυκήνες – Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, στο Μουσείο 

και στον τάφο του Ατρέως. 

16:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο – Ανάπαυση 

19:00 Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου και στον ιερό ναό του Αγ. Σπυρίδωνα  

21:00 Δείπνο 

Παρασκευή 09/12/2022 

09:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο 

10:30 Επίσκεψη στο φρούριο του Παλαμηδίου 

12:00 Άφιξη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και στο Ασκληπιείο 

13:30 Αρχαία Επίδαυρος – γεύμα 

15:30 Νέα Επίδαυρος – Ξενάγηση στην πλατεία Α΄ εθνοσυνέλευσης και στο Μουσείο 

16:30 Αναχώρηση για Βόνιτσα 

22:00 Άφιξη στο σχολείο 

(Κατά τη διάρκεια μετακίνησης μεταξύ των προορισμών θα υπάρξουν και ενδιάμεσες 

στάσεις για ανάπαυση.)  

Το παρόν πρόγραμμα είναι δυνατόν, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιηθεί 

μερικώς μετά από συνεννόηση του υπεύθυνου της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών. 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Στην προσφορά θα αναγράφονται τα στοιχεία του λεωφορείου (πινακίδα, μοντέλο, 

χρονολογία πρώτης άδειας).  

Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

Αποκλείονται τα διώροφα λεωφορεία. 

3. Αναφορά της τελικής τιμής της μετακίνησης με τον υπολογισμό του ΦΠΑ. 



4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης για το έργο της μετακίνησης. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό 

γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται 

ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

5. Ο οδηγός οφείλει να συνεργάζεται και να ακολουθεί τις εντολές του αρχηγού της 

εκδρομής. 

6. Το ξενοδοχείο να βρίσκεται κοντά στο κέντρο και να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή και το 

πρωινό. 

7. Σε περίπτωση που η εκδρομή αναβληθεί λόγω ακύρωσης των εκδρομών από το 

Υπουργείο Παιδείας ή εξαιτίας αδυναμίας συμμετοχής υψηλού ποσοστού των μαθητών 

(από 30% και πάνω), εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας ή άλλης απρόβλεπτης 

συνθήκης, το πρακτορείο οφείλει να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό ή το μέρος της αμοιβής 

που θα έχει καταβληθεί μέχρι την παραμονή της εκδρομής. Το σχολείο αναλαμβάνει τη 

δαπάνη σε περίπτωση που μεμονωμένοι μαθητές δεν καταφέρουν να συμμετάσχουν, μέχρι 

το ποσοστό του 20%. 

8. Το 20% της συνολικής δαπάνης θα παρακρατηθεί από το σχολείο και θα καταβληθεί στο 

Γραφείο ή Πρακτορείο μετά την επιστροφή από την εκδρομή, αποτελώντας εγγύηση 

τήρησης της συμφωνίας. 

9. Το σχολείο θα συγκροτήσει επιτροπή, η οποία θα ανοίξει τις σφραγισμένες προσφορές 

και θα επιλέξει την προσφορά που θα είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά και θα εγγυάται 

την καλύτερη και ασφαλέστερη πραγματοποίηση των μετακινήσεων. Θα ληφθεί σοβαρά 

υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. 

10. Πριν την αναχώρηση όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των λεωφορείων θα 

εξεταστούν από την Τροχαία Βόνιτσας. 

11. Το καθημερινό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί 

ελαφρά, μετά από συνεννόηση με τον οδηγό και με την ανάλογη επιβάρυνση. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο ή πρακτορείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Διευκρινίζουμε 

ότι ο δημόσιος διαγωνισμός αφορά τόσο το μέσο μετακίνησης και τις προβλεπόμενες 

διαδρομές, καθώς και το θέμα της διαμονής. 
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