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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 15/12/2022                                                                                                       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  17/12/2022                                                                                                          ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 20                                        ΤΑΞΕΙΣ: Α΄ + Β΄ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 02 

 

 Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

ΠΕΜΠΤΗ, 15-12-2022: 

Συγκέντρωση στο σχολείο στις 07:30. Επιβίβαση στα λεωφορεία και μεταφορά στην μαθητική 

εστία  της  Κλειτορίας, με μικρή στάση στο δρόμο. 

Άφιξη στο ΚΠΕ – Δραστηριότητες 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16-12-2022 : 

  08:15 Πρωινό. 

09:30 Αναχώρηση για Ελατοδάσος Προστατευόµενης Περιοχής προς τα Καλάβρυτα 

17:00                      Άφιξη στο ΚΠΕ Κλειτορίας 

                                Διανυκτέρευση στην μαθητική εστία Κλειτορίας 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17-12-2022 Κλειτορία-Αγρίνιο: 

08:00 -14:00 Πρωινό- Εργασία σε οµάδες.- Κλείσιµο προγράµµατος 

  14:30 Αναχώρηση με ενδιάμεση στάση στην Πάτρα . 

  21:00                       Επιστροφή στον αύλειο χώρο του Σχολείου. 

 

 



 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην εκπαιδευτική επίσκεψη προβλέπεται να λάβουν μέρος (20) μαθητές και (02) συνοδοί 

καθηγητές . 

Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά 

μαθητή. Στην τιμή σας να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 

Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά σας 

και να περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυμούμε τα εξής: 

1. Η μετακίνηση να γίνει με λεωφορεία, ασφαλή, εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας και 

κλιματιστικά, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΚΤΕΟ, κ.λ.π), να είναι σε κυκλοφορία 

λιγότερο από δέκα έτη. Επίσης τα λεωφορεία να είναι στη διάθεση των μαθητών σε όλη 

την διάρκεια της οδικής εκδρομής . 

2. Υποχρεωτική ασφάλιση  αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή,  όπως επίσης και 

πρόσθετη ασφάλεια που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας  

( Άρθρο 14 της Υπ. Αποφ. του ΥΠΑΙΘ με αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 , ΦΕΚ 456/13-02-

2020 τ. Β ). 

3. Ο οδηγός  να είναι έμπειρος και συνεργάσιμος. 

Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά 

γραφεία. 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 

ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο 

οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Το 20% της συνολικής δαπάνης της εκδρομής θα παρακρατηθεί από  το σχολείο και θα 

καταβληθεί στο Τουριστικό Γραφείο μετά την επιστροφή από την εκδρομή, το οποίο και θα 

αποτελεί εγγύηση τήρησης της μεταξύ μας συμφωνίας.  

Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. 

Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που είναι ΠΡΟΣΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και θα εγγυάται την 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ και  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η παλαιότητα 

των λεωφορείων. Πριν την αναχώρηση όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των 

λεωφορείων θα εξεταστούν από την Τροχαία Αγρινίου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Σε περίπτωση αθέτησης  των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει 

για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (κατακράτηση μέρους των συμφωνημένων χρημάτων, 

αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π.). 

Πρόβλεψη επιστροφής όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω 

ανωτέρας βίας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 

σχολείο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα   03/ 12 /2022  και ώρα 12:30, όπου θα ανοιχθούν και θα 

αξιολογηθούν οι προσφορές από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου,  όπως προβλέπεται από τις 

κείμενες διατάξεις. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά, που θα πληροί τις καλύτερες 

προδιαγραφές για το σχολείο. Η επιλογή θα γίνει με οικονομικά, αλλά και ποιοτικά κριτήρια. 

 

                                                                     Η Δ/ΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

                                                      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΔΙΑ 


