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     «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 
           ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 
 
Έδρα : Δαλαμανάρα                                               
Τ.Κ. : 21200 Άργος   

Τηλ. Κέντρο  : 2751-0-62720          
Fax : 2751-0-62721 
e-mail : info@new-school.gr 
Web site       : www.new-school.gr  
 

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την 

πολυήμερη εκδρομή-μετακίνηση της Γ΄ Λυκείου στην Ιταλία (ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΦΕΚ 
456/Β/13-2-2020) άρθρο 2 παράγραφος5. «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 
μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός 
της χώρας». 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια 

λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους 

όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο 

έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι 

καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών.  Η προσφορά θα συνοδεύεται 

από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται. 

 

 Δικαιολογητικά : Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση,  ότι οι υποψήφιοι κατέχουν  

δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ. Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι 

κατέχουν και ειδικό σήμα  σε ισχύ. 

 Αν υπάρχουν μεταφορικά  μέσα  μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα  αναφερθούν με δήλωση από 

τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα  στοιχεία του εκμισθωτή, μέχρι την ημερομηνία  διεξαγωγής  της 

εκδρομής. 

Υποβολή προσφορών: μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ  23/11/2022 ώρα 10.00, σύμφωνα με τους απαράβατους 

όρους που ακολουθούν. Oι φάκελοι όταν  παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν   στην εξωτερική τους 

επιφάνεια και θα αναγραφεί  η ώρα παραλαβής.  

Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει  23-11-2022,  ώρα 11.00 μ.μ, 

παρουσία  των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή 

συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια  ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση. 

Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα.  

Oικονομικά στοιχεία :  θα περιγράφονται  οι  οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος  ανά  άτομο. 

Προκαταβολή: Αν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι πιθανές  

οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.  

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
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Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην 

ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει 

προς τους υποψηφίους.  Mετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία   δυο ημερών, για υποβολή 

ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης  και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και  η 

τελική πράξη ανάθεσης. 

Απευθείας  ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές, θα  δοθεί παράταση και αν πάλι δεν 

υποβληθούν θα γίνει απευθείας  ανάθεση χωρίς άλλη παράταση . 

Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά  την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα 

διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα  υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική  αμφισβήτηση, των όρων 

της  παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές  ή  διασπορά φημών, απόπειρα 

δυσφήμησης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί  να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού. 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ- ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ)  

5/12/2022 έως 11/12/2022 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

17 μαθητές   

2 καθηγητές (Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί 

δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δε θα επιβαρύνει τους μαθητές). 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΠΑΤΡΑ (Λιμάνι ) : Λεωφορείο 

ΠΑΤΡΑ -ΜΠΑΡΙ  (1 διανυκτέρευση): Πλοίο 

ΜΠΑΡΙ –ΠΟΜΠΗΙΑ                         : Λεωφορείο 

ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ                        : Λεωφορείο 

ΡΩΜΗ: (2 διανυκτερεύσεις)    

ΡΩΜΗ –ΣΙΕΝΝΑ      : Λεωφορείο 

ΣΙΕΝΝΑ –ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ                  : Λεωφορείο 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ:  (2 διανυκτερεύσεις)   

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ –ΑΓΚΟΝΑ   (Λιμάνι)             : Λεωφορείο 

ΑΓΚΟΝΑ  – ΠΑΤΡΑ (1 διανυκτέρευση)   : Πλοίο 

ΠΑΤΡΑ – ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ             : Λεωφορείο 

 - Το Λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους από το νόμο  προβλεπόμενους 

όρους ασφαλείας (ΚΤΕΟ, ασφάλεια κ.τ.λ.) και να είναι πενταετίας  

- Το Λεωφορείο  να είναι ελληνικό,  να είναι στη διάθεση μας έως το τέλος 

της εκδρομής και να είναι μέχρι 22 θέσεων 

- Αν τα οχήματα είναι μισθωμένα από άλλο ιδιοκτήτη θα πρέπει να 

δηλωθούν τα στοιχεία του εκμισθωτή μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της 

εκδρομής. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ξενοδοχεία 4 αστέρων κεντρικά (όνομα και διεύθυνση σε κάθε πόλη  με  
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πρωινό και δείπνο). 

Δίκλινα, τρίκλινα  δωμάτια για τους μαθητές και 2 μονόκλινα για τους 

καθηγητές, όλα συνεχόμενα στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δυο 

συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε έναν όροφο θα 

παρέχεταιι και το  δωμάτιο για  συνοδό καθηγητή. 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(παρακολούθηση εκδηλώσεων, 

επίσκεψη χώρων κ.τ.λ.) 

Έμπειρος συνοδός  από το τουριστικό γραφείο σε όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής. 

Τοπικός ξεναγός για τις ξεναγήσεις  (ΠΟΜΠΗΙΑ- ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ) των 

πόλεων αρχαιολογικών χώρων – αξιοθέατων  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΝΑΙ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑΙ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 

ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 

ΔΟΥ 

 

ΝΑΙ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

23/11/2022 ώρα 10.00 

 
Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές  νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα 
καταβληθούν. 
 
 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΣ 

 
 

 


