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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Γυμνάσιο Παραλίας Τυρού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό στο πλαίσιο της με αριθμ. 

20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020)  «Εκδρομές –Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός της χώρας» (λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ Δια/Γ.Π.οικ.55254/2021-ΦΕΚ 4187/Β/10-09-

2021, την ΓΠ οικ.360/2022-ΦΕΚ7/Β/6-1-2022  άρθρο 4 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/2022-ΦΕΚ 

766/Β/18-2-2022 ) για την πραγματοποίηση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού 

Προγράμματος στην Αθήνα, οδικώς, των Γ΄ τάξης  του σχολείου, την Τρίτη και Τετάρτη  20 και  21 Δεκεμβρίου 

2022. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία θα γίνει με βάση το πρόγραμμα που ακολουθεί, θα συμμετέχουν 

14 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές οι οποίοι θα διανυκτερεύσουν την 1 ημέρα σε ξενοδοχείο. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Διάρκεια: 2 ημέρες 

Αναχώρηση: από το Γυμνάσιο Τυρού ΤΡΙΤΗ 20/12/2022, ΩΡΑ 07:00. 

Επιστροφή: ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2022, ΩΡΑ 22:00. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 

ΤΡΙΤΗ   20/12/2022 

 06:45-07:00 : Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Τυρού 

10:30-12:30  : Άφιξη στην Ακρόπολη 

12:40-14:40   Άφιξη στο «μουσείο της Ακρόπολης» και παρακολούθηση προγράμματος 

14:40-18:40  : Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας(Αρχαία αγορά) 

19:00-20:00  : Άφιξη και Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

Μετά τις 20:00 μ.μ.:  Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης-διανυκτέρευση 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  21/12/2022 

 8:00-09:30  :Πρωινό στο ξενοδοχείο  

10:00-13:00 :Επίσκεψη και ξενάγηση στην  Εθνική  Πινακοθήκη  

13:30-15:30 : Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Γουλανδρή 
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         16:00-19:00 : Επίσκεψη σε χριστουγεννιάτικους χώρους 

          Άφιξη στον Τυρό περίπου στις 22:00 μ. μ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι ( εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων) μπορούν να ζητήσουν περισσότερες 

πληροφορίες στο τηλέφωνο του σχολείου 2757041488 από  08:00 έως 13:00   

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 Ένα μεταφορικό μέσο στη διάθεση των μαθητών από τις 07:00 την Τρίτη  20/12/2022, έξω από το 

Γυμνάσιο Τυρού, και μέχρι και την επιστροφή των μαθητών στο Γυμνάσιο Τυρού την Τετάρτη  21/12/2022 , 

περίπου στις 22:00 και ξενοδοχείο για μία(1) διανυκτέρευση την Τρίτη  20/12/2022. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ: 

1. Το μεταφορικό μέσο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στις 

δραστηριότητες και περιηγήσεις τους . 

2. Η διαμονή των μαθητών την Τρίτη  20/12/2022 θα γίνει σε ξενοδοχείο της Αθήνας Α’ ή Β’ κατηγορίας 

(χαρακτηρισμένο επισήμως από τον Ε.Ο.Τ.), σε δωμάτια ως εξής: 1 δίκλινο 4 τρίκλινα και 2 

μονόκλινα  για τους καθηγητές-συνοδούς, όλα με μπάνιο και στο ίδιο ξενοδοχείο και στον ίδιο 

όροφο.  

3. Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο. 

4. Το ξενοδοχείο που θα προταθεί πρέπει να αναφέρεται ονομαστικά αυτό και η κατηγορία του. 

5. Οκτώ μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού,  ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει γραπτή βεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και τους αριθμούς των δωματίων, ώστε να γίνει η κατανομή των 

μαθητών.(Να ξέρει ο κάθε μαθητής το δωμάτιο που θα μείνει) 

6. Αν δεν τηρηθούν τα προαναφερόμενα, θα κληθεί ο αμέσως επόμενος  μειοδότης. 

7. Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο σχολείο, για να αναλάβει τη 

μεταφορά των μαθητών, υποχρεούται να καταθέσει απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

8. Πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως στο λεωφορείο το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 Ν.711/77 δελτίο 

απογραφής και το δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ. Το λεωφορείο, επίσης, να διαθέτει 

κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληροί τις 

νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. 

9. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ασφάλεια 

αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθενείας. 

10. Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης της 

σύμβασης και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από την εκδρομή. 

11. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής καθώς και το κόστος ανά μαθητή 

μαζί με τον Φ.Π.Α. 



12. Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά, ασφάλειας. 

 

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την 

Πέμπτη   1/12/2022 και ώρα 11:30 σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία 

του προσφέροντος και την ένδειξη «Προσφορά για τη διήμερη εκδρομή της του Γυμνασίου Τυρού στην 

Αθήνα». 

Εκπρόθεσμες προσφορές και αντιπροσφορές δε θα γίνουν δεκτές. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης του σχολείου την 

Παρασκευή 2/12/2022 και ώρα 11.00. 

Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 5/12/2022 και ώρα 11:00. 

                     Η Διευθύντρια 

 
 

             Ευαγγελία Βούλγαρη                                                                                                      
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