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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για  
                 πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα » 
 
ΣΧΕΤ.: 20883/ΓΔ4/13-02-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 456/13-02-2020) 
   
 Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλ-
λουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκπαιδευτική επίσκεψη)  του σχολείου μας. 
        
1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο   Πειραματικό  Γυμνάσιο Καρδίτσας  
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 
Αθήνα 
Αναχώρηση: 3/3/2023 Επιστροφή: 5/3/2023 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 

Μαθητές: 20 
Καθηγητές: 2 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 σύγχρονο Λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να 
πληροί τις προδιαγραφές. ασφαλούς 
μετακίνησης βάσει της  κείμενης νομοθεσίας. 
 Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
για όλες τις μετακινήσεις, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. Σε περίπτωση κάλυψης του 
ωραρίου του οδηγού, θα πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμος αντικαταστάτης οδηγός ώστε να 
μην παρακωλύεται η υλοποίηση του 
προγράμματος της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή 
ημιδιατροφή) 

Ξενοδοχείο 4* (εκτός περιοχής Ομονοίας και 
Μεταξουργείου) με πρωινό. 
Δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια για 
τους μαθητές και μονόκλινα για τους 
συνοδούς καθηγητές. 
 
Σε κάθε περίπτωση, το σχολείο διατηρεί κάθε 
επιφύλαξη να απορρίψει προσφορές για 
ξενοδοχεία τα οποία, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, δεν 
ικανοποιούν τους στόχους από άποψη είτε 
χωροθεσίας του καταλύματος είτε των 
αναγκών της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  
παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, 
γεύματα, κτλ.) 

Όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
 
. 

7 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δευτέρα 13/2/2023 11:30 π.μ. 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η μέρα –  Παρασκευή, 3 Μαρτίου 
7:00    Αναχώρηση από Καρδίτσα (Αθλητικό Πάρκο) 
9:00    Στάση για ξεκούραση στη Λαμία 
9:20    Αναχώρηση από Λαμία  
11:30 Άφιξη στην Αθήνα, στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα, ξεκούραση- φαγητό 
13:30  Αναχώρηση για το ξενοδοχείο 
15:30  Αναχώρηση  από το ξενοδοχείο για κολλέγιο Pierce 
16:00  Άφιξη στο κολλέγιο 
21:00 Αναχώρηση από το κολλέγιο , μετάβαση στου Ψυρρή για φαγητό 
24:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
 
2η μέρα- Σάββατο, 4 Μαρτίου 
8:15    Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 
8:45 Άφιξη στο κολλέγιο 
17:00 Αναχώρηση από το Pierce και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
20:30  Αναχώρηση από ξενοδοχείο για  θέατρο Εμπορικόν (Ψυρρή) 
24:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
 
3η μέρα- Κυριακή , 5 Μαρτίου (σε περίπτωση πρόκρισης στους τελικούς) 
8:15 Αναχώρηση για το Pierce 
8:45 Άφιξη στο Pierce 
17:00 Αναχώρηση από το κολλέγιο και επιστροφή στην Καρδίτσα 
19:30 Στάση στη Λαμία για ξεκούραση 
20:15 Αναχώρηση από Λαμία 
22:00 Άφιξη στην Καρδίτσα 
 
(σε περίπτωση μη πρόκρισης) 
9:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 
10:00 Άφιξη στην Ακρόπολη 
11:30 Μετάβαση στο Μουσείο της Ακρόπολης 
13:30 Ελεύθερος χρόνος  για φαγητό στην Πλάκα 
17:00 Αναχώρηση για Καρδίτσα 
19:30  Στάση στη Λαμία 
20:15 Αναχώρηση από Λαμία 
22:00 Άφιξη στην Καρδίτσα 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο σχολείο.  
Εκπρόθεσμες προσφορές ή προσφορές που δεν θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο δεν θα γί-
νουν δεκτές. 
 Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δή-
λωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας  το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και το μεταφορικό μέ-
σο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο κά-
τωθι πρόγραμμα.    
 
 
 



 
Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
1. Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων μετα-
κινήσεων και τυχόν απρόβλεπτων, αλλά αναγκαίων, που πιθανά να προκύψουν.  
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
3. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθέ-
νειας.  
4. Τη συνολική τιμή της προσφοράς (συμπερ. ΦΠΑ )καθώς  και την επιβάρυνση ανά μαθη  
τή/τρια (συμπερ. ΦΠΑ).  
 
Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 20883/ΓΔ4/13-
02-2020 Υπουργικής Απόφασης, την Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 13:30μ.μ.. 
 
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα σε συνεργασία με το επιλεγμένο τουριστικό γραφείο να τρο-
ποποιήσει τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω σοβαρής αιτίας (καιρικές 
συνθήκες, κ.ά.).  
 
Όλοι οι παραπάνω όροι καθώς και κάθε επιπλέον όρος, που θα συμφωνηθεί, θα καταγραφούν 
στο συμφωνητικό που θα συναφθεί μεταξύ του Σχολείου και του Ταξιδιωτικού Γραφείου. Για 
την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθεί υπ’ όψη η σχετική νομοθεσία, η συνολική αρτιότη-
τα της προσφοράς και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
   
 
                                                                                                Η Διευθύντρια 
 
                                                                                           ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ ΝΙΚΗ 
                                                                                                ΧΗΜΙΚΟΣ  Μsc 


