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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (03) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
(Τροποποίηση του άρθρου 10 της Προσφοράς και του άρθρου 5 των Δικαιολογητικών) 

 

Το 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων θα 
πραγματοποιήσει προγραμματισμένη 4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο, σύμφωνα 
με το αρ.3 παρ.1 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020), και την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.3.2022 (ΦΕΚ Β 1302/18.3.2022), στο πλαίσιο του 
πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «Μουσικοχορευτικές διαδρομές στο χρόνο» το οποίο 
εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 4597/22-12-2021απόφαση της ΔΔΕ Αργολίδας.  
 

Στοιχεία Εκδρομής 

Χρόνος: Από Πέμπτη 07/04/2022 έως και Κυριακή 10/04/2022 

Αριθμός μαθητών: 34 

Αριθμός  καθηγητών: 3 

Αναχώρηση, επιστροφή:  Όπως στο συνημμένο πρόγραμμα. 

Μεταφορικά μέσα:  1 τουριστικό λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών 

και των συνοδών καθηγητών από το Ναύπλιο στον 

Πειραιά και αντίστροφα, καθώς και για τις μετακινήσεις 

τους στο νησί της Σύρου. 

  Πλοίο για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών 

καθηγητών τους, για τη διαδρομή Πειραιάς-Σύρος-

Πειραιάς 

Κατάλυμα: Ξενοδοχείο τουλάχιστον (3) αστέρων, στην πόλη της 

Ερμούπολης. Το ξενοδοχείο να παρέχει πρωινό.  

  Τρία (3) μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς 

καθηγητές.                                                    

  Δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα (όχι ράντζα) για τους 

μαθητές, όλα συνεχόμενα στο ίδιο κτιριακό  συγκρότημα 
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και στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δύο 

συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε 

όροφο να υπάρχει και δωμάτιο συνοδών καθηγητών.  

 

Προσφορά 

Στην προσφορά, που θα είναι υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd 

κλπ.), επίσης θα αναγράφονται: 

1. Το είδος του τουριστικού λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί. 

2. Το όνομα, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, λοιπά στοιχεία επικοινωνίας 

και η κατηγορία του ξενοδοχείου, όπως αυτό ορίζεται στα στοιχεία της εκδρομής. 

Να δηλωθεί συγκεκριμένο ξενοδοχείο, χωρίς καμία δυνατότητα τροποποίησης 

από τον ανάδοχο.     

3. Το συνολικό κόστος του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και η επιβάρυνση ανά 

μαθητή, στην οποία να περιλαμβάνονται: 

i. Το συνολικό κόστος των οχημάτων για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, μετά των διοδίων, πλοίου, τυχόν πάρκινγκ οχημάτων κ.α. 

ii. Το κόστος τριών (3) διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο όπως αυτό ορίζεται 

και περιγράφεται στα στοιχεία της εκδρομής. 

Συμπεριλαμβανομένου του Φ Π Α  για κάθε παροχή. 

Αν η μετακίνηση των καθηγητών είναι δωρεάν, αυτό θα δηλώνεται στην 

προσφορά και δεν θα επιβαρύνει τους μαθητές. 

4. Το ποσό της προκαταβολής, η ημερομηνία για την προκαταβολή και η 

ημερομηνία τελικής εξόφλησης της συμμετοχής (μετά την πραγματοποίηση)  

5. Στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες περιορισμοί 

μετακινήσεων, κλπ) επιστρέφεται το καταβληθέν ποσόν 

6. Στην περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μαθητών που νοσήσουν εκτάκτως από 

covid-19 και δε θα συμμετάσχουν στην εκδρομή, επιστρέφεται στον/στην 

νοσήσαντα το πλήρες ποσό της συμμετοχής. 

7. Το ξενοδοχείο στο οποίο πρέπει να μεταβεί και να παραμείνει ο μαθητής/η 

μαθήτρια που διαγνωσθεί με covid-19. 

8. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια διαγνωσθεί με  covid-19 και πρέπει να τεθεί 

σε καραντίνα, κάλυψη των εξόδων παραμονής του γονέα στη Σύρο για όσο 

διάστημα διαρκεί η καραντίνα. 

9. Η ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων σε 

περίπτωση ακύρωσης από συμμετέχοντα μαθητή. 

10. Η ασφάλεια ευθύνης διοργανωτή. 

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (ξενοδοχείο και λεωφορείο) θα τηρηθούν 

αυστηρά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.  

 

Δικαιολογητικά 



1. Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι κατέχει το ειδικό σήμα ΕΟΤ και 

είναι εν ισχύ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι τα λεωφορεία που θα 

χρησιμοποιηθούν διαθέτουν άδεια και τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ σε ισχύ. 

3. Αν υπάρχει μεταφορικό μέσο μισθωμένο από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν 

με υπεύθυνη δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του 

εκμισθωτή (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, δελτίο ΚΤΕΟ, ονοματεπώνυμο 

ιδιοκτήτη, άδεια κυκλοφορίας κ.λπ.) μαζί με το φάκελο δικαιολογητικών της 

προσφοράς. 

4. Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι , αν είναι μειοδότης, 

σε περίπτωση βλάβης του μισθωμένου οχήματος, θα γίνει άμεση αντικατάσταση 

αυτού σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

5. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι, αν είναι μειοδότης, σε περίπτωση που 
μαθητής/τρια νοσήσει από covid-19 και πρέπει να τεθεί σε καραντίνα, θα καλύψει 
τα έξοδα διαμονής γονέα, για όσο διάστημα διαρκέσει η καραντίνα. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του ξενοδοχείου ή του τουριστικού γραφείου η οποία αφορά 

τα καταλύματα και στην οποία θα δηλώνεται ότι κατέχουν και είναι εν ισχύ το 

ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ. 

7. Παραστατικό διάθεσης εισιτηρίων πλοίου για λογαριασμό του Σχολείου. 

8. Βεβαίωση του συγκεκριμένου καταλύματος για την προκράτηση των κλινών στο 

όνομα του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου 

 

Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των υπ. αριθμ. Υ.Α. 

20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020), περί εκδρομών και μετακινήσεων 

μαθητών,  και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.3.2022 (ΦΕΚ Β 

1302/18.3.2022). 

Μετά την επιλογή του τουριστικού γραφείου από την επιτροπή αξιολόγησης, θα 

υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό για οργανωμένο ταξίδι (σύμφωνα με το ΠΔ 

339/96). Στο Ιδ. Συμφωνητικό θα δηλωθούν  υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των 

συγκεκριμένων λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδρομή και των οδηγών 

τους και θα συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός - εταιρεία του ασφαλιστηρίου ευθύνης 

διοργανωτή. Θα δηλωθεί επίσης η κράτηση των συγκεκριμένων δωματίων στο 

ξενοδοχείο καθώς και η έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή. 

Θα θεωρηθεί από τη Δ .Ο. Υ. για έναρξη ισχύος. 

• Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στο συμφωνητικό οχήματα δεν είναι διαθέσιμα, θα  

πρέπει να προσκομιστεί  πριν τη διεξαγωγή της εκπ/κής επίσκεψης, υπεύθυνη δήλωση από 

τον ανάδοχο  στην οποία  να δηλώνονται τα οχήματα που θα  τα αντικαταστήσουν. 

Προ της αναχώρησης θα γίνει διασταύρωση και ταυτοποίηση όλων των όρων, 

μέσων (λεωφορεία, οδηγός, ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ κλπ.) και ειδικών απαιτήσεων 

και αν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις η εκδρομή θα ματαιωθεί, καμία οικονομική 

υποχρέωση δεν θα τηρηθεί και θα απαιτηθεί επιστροφή των προκαταβληθέντων, ως 

αχρεωστήττως καταβληθέντα, επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι του συμφωνητικού. 



 

 

Καλούνται 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες σε 

φάκελο προσφορές με την ένδειξη «4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο»,  το 

αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 1/04/2022 και ώρα 11:00πμ.  Οι φάκελοι, όταν 

παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα 

αναγραφεί η ώρα παραλαβής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 

Παρασκευή 1/04/2022 και ώρα 12:00, παρουσία των ενδιαφερομένων. Η αξιολόγηση 

από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό, θα γίνει σε κλειστή 

συνεδρίαση και σε χρόνο που η επιτροπή θα ορίσει. Οι προσφορές και η πράξη 

αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του 

Σχολείου.  

Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον τρεις προσφορές ή η επιτροπή αξιολόγησης 

κρίνει ότι καμία από τις προσφορές δεν είναι σύμφωνη με την παρούσα, θα γίνει 

επανάληψη της πρόσκλησης. Αν και πάλι δεν υποβληθούν τουλάχιστον τρεις 

προσφορές ή οι προσφορές δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της πρόσκλησης, θα 

γίνει απευθείας ανάθεση.  

H παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Αργολίδας. 

 

                                                                                                                                      Η Διευθύντρια  

   

  Παναγιώτα Σκλήρη 



ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 
 
 
1η ΗΜΕΡΑ (Πέμπτη, 07 Απριλίου 2022) 

04:30 Προσέλευση στο σχολείο 
04:45 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου με ταξιδιωτικό λεωφορείο και μετάβαση στο 
λιμάνι του Πειραιά. 
07:35  Αναχώρηση με το  πρωινό πλοίο της Blue Star Ferries για την Σύρο.  
11:25 Άφιξη στο λιμάνι της Σύρου και μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.  
Το μεσημέρι γεύμα και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.  
17:00 Περιήγηση στα αξιοθέατα της Ερμούπολης (Δημαρχείο, Δημοτικό Θέατρο, πλατεία 
Μιαούλη και στο θέατρο «Απόλλων»….)  
20:00-22:00 Περιήγηση στην πόλη, δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
2η ΗΜΕΡΑ (Παρασκευή 08, Απριλίου 2022) 

08:30 Πρωινό στο ξενοδοχείο.   
10:00 Αναχώρηση με λεωφορείο για το «γύρο της Σύρου». Η διαδρομή θα καλύψει όλο το νότιο 
τμήμα της Σύρου περνώντας από τα Λαζαρέτα (το μοναδικό σωζόμενο λοιμοκαθαρτήριο στην 
Ελλάδα από την εποχή του Όθωνα) τα χωριά με τις θαυμάσιες παραλίες Βάρη, Μέγα Γιαλό, 
Ποσειδωνία ή Ντελαγράτσια - επίσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο και τα Αρχοντικά καθώς και 
στον Ι. Ν. του Αγίου Ιωάννη -, Φοίνικας, Γαλησσάς.  
14:30 Φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
18:00 Επίσκεψη στον ιστορικό Ναό του Αγίου Νικολάου του Πλούσιου και τον Ιερό Ναό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου  
20:00-22:00 Περιήγηση στην πόλη, δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
3η ΗΜΕΡΑ (Σάββατο 09, Απριλίου 2022) 

08:30 Πρωινό στο ξενοδοχείο.   
10:00 Επίσκεψη στον Μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου, στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του 
Αγ. Γεωργίου, το μοναστήρι των Καπουτσίνων, το μοναστήρι των Ιησουιτών, την «πιάτσα» και 
στο Μουσείο «Μάρκος Βαμβακάρης».  
14:30 Φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
18.00 Επίσκεψη στο Τελωνείο (κτίριο του Τσίλερ), τη συνοικία «Βαπόρια» και την «Μικρή 
Βενετία»,  
20:00-22:00 Περιήγηση στην πόλη, δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
4η ΗΜΕΡΑ (Κυριακή 10, Απριλίου 2022) 

08:30 Πρωινό στο ξενοδοχείο  
10:00 Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων και στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ερμούπολης,  γεύμα και  ελεύθερος χρόνος στην πόλη 
16:00 Επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή. 
20:00 Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά.   
22:00 Επιστροφή στο σχολείο με λεωφορείο. 
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