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Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   

-------------------------   
Ταχ. Δ/νση      : πρώην Στρατ. Στρεμπενιώτη Προς: Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
                           56728 Θεσσαλονίκη  (HATTA) 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων 
για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής - μετακίνησης  

Σχετικά: Υπ. Αριθμ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 έγγραφο Υ.Π.Ε.Θ 
 
Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης ζητά κατάθεση 

προσφορών για πραγματοποίηση τριήμερης οδικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην 
Αθήνα, σύμφωνα με το Υπ. Αριθμ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 έγγραφο 
του Υ.Π.Ε.Θ. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης, 
οικονομικά και ποιοτικά, προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. 

Οι προσφορές θα αποσταλούν, έως 23-1-2019 και ώρα 12:00. Η εκδρομή θα 
πραγματοποιηθεί από 17-2-2019 έως 19-2-2019 (δύο διανυκτερεύσεις) και θα 
συμμετέχουν 128 μαθητές/τριες και συνοδοί, των Ε΄ και Στ΄ τάξεων, οι οποίοι θα 
συνοδεύονται από 4 εκπαιδευτικούς και θα ακολουθήσουν το παρακάτω ενδεικτικό 
πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής: 
1η μέρα - 17/2/2019: Αναχώρηση 07:00 π.μ. από το σχολείο, άφιξη στην 

Αθήνα το μεσημέρι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο 
νωρίς το απόγευμα. Επίσκεψη στην περιοχή της Γλυφάδας για φαγητό το βράδυ και 
διανυκτέρευση. 

2η μέρα - 18/2/2019: Επίσκεψη & ξενάγηση στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά και το Μοναστηράκι και ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό. Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων νωρίς το απόγευμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Βραδινό φαγητό σε ταβέρνα της Πλάκας, επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα - 19/2/2019: Επίσκεψη στα μνημεία του βράχου της Ακρόπολης. 
Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. 
 



Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου: 
1. Να υπάρχει ξεναγός στο Μουσείο της Ακρόπολης και στον Παρθενώνα. 
2. Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα του 

Ξενοδοχείου, κατηγορίας Lux Class (κατά προτεραιότητα περιοχή Ακρόπολης - με 
πρωινό). 

3. Τα δωμάτια για τους/τις μαθητές/τριες και τους συνοδούς τους θα είναι 
δίκλινα (και ελάχιστα τρίκλινα για τριμελείς οικογένειες) και για τους εκπαιδευτικούς 
μονόκλινα. 

4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης. 
5. Πρόσθετη προαιρετική Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας. 
6. Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορείο που πληροί τις 

προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. 

7. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή. 
8. Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις (τελική 

τιμή ανά άτομο + Φ.Π.Α). 
9. Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε ειδικό 

σήμα και άδεια λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Το λεωφορείο να πληροί τις 
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
Σύνταξη και υποβολή προσφορών:  

Οι προσφορές υποβάλλονται στο σχολείο, σε κλειστό φάκελο. 
Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραίτητα και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση 
Ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή 
της προσφοράς και η επιβάρυνση ανά μαθητή. 
 
Αξιολόγηση προσφορών:  

Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 
2. Έλεγχος 
3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 
4. Επιλογή αναδόχου 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η 
προσφορά θα απορρίπτεται εάν σε αυτήν υπάρχουν ασάφειες, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος 
μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τους παρακάτω 
τρόπους  

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο (με προσκόμιση εξουσιοδότησης) στο 
ενδιαφερόμενο σχολείο, 

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο 
ενδιαφερόμενο σχολείο, 



Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη.  
 
Η επιτροπή (τριμελής όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία) που θα 

επιλέξει το πρακτορείο θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23/1/2019, στις 13:30 το 
μεσημέρι, στο γραφείο του Διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης 
Θεσσαλονίκης. 
 
  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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