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     ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα 30-31/5/2020 και 1/6/2020 με λεωφορείο με σκοπό την 
επίσκεψη στο Ίδρυμα της  Βουλής των Ελλήνων. 

 

       Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους σχετικά με την εκπαιδευτική επίσκεψη του Σχολείου μας: 

1. Προσωπικά  ή με εκπρόσωπο στο γραφείο της Διευθύντριας. 
2. Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο Σχολείο. 

    Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά. Μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών θα γίνει η τελική επιλογή και θα συνταχθεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό 
συμφωνητικό) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
    Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως Υπεύθυνη Δήλωση ότι 
διαθέτει , Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η 
οποία βρίσκεται σε ισχύ. 
Οι προδιαγραφές της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι οι ακόλουθες: 
 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ 3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 

1 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Αναχώρηση για Αθήνα στις 07.00 της 30ης Μαΐου   
2020 (ημέρα Σάββατο) από το χώρο του Σχολείου και 
επιστροφή το βράδυ της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2020. 

2 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ - 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Μαθητές  30  -  Γονείς  30  – Εκπαιδευτικοί  3 

3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 

Λεωφορεία  που θα διαθέτουν όλες τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές από την κείμενη 
νομοθεσία και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών. 
Υποχρεωτικός έλεγχος  λεωφορείων από την Τροχαία 
πριν την αναχώρηση 
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4 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή, περιοχή Ακρόπολης ή 
Αμπελοκήπων,  κοντά σε στάση του Μετρό. Τα 
δωμάτια θα είναι  δίκλινα,   και δύο   μονόκλινα για 
τους εκπαιδευτικούς. Aν υπάρξει κάποιο τρίκλινο 
(πιθανό στην πορεία για 1-2)  το επιπλέον κρεβάτι δεν 
θα είναι ράντζο. Τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα 
πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικό διαθεσιμότητας για 
τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

    Το πρόγραμμα θα είναι το εξής 
1η μέρα: Σάββατο 30/5/2020  
    Αναχώρηση στις 07.00΄ από το Σχολείο. Ενδιάμεσες 
στάσεις (όπως προβλέπεται). 
    Άφιξη στην Αθήνα - μετάβαση και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, γεύμα. Επίσκεψη στο Ι Π. ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ -  περιήγηση Πλάκα – Μοναστηράκι 
2η μέρα: Κυριακή 31/5/2020 
    09.00΄ Αναχώρηση για Ακρόπολη και 11.30 
ξενάγηση στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 13.00 
Μετάβαση στο Εθνολογικό Μουσείο.  15.30 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ταβέρνα κοντά στο 
κέντρο  
3η μέρα: Δευτέρα 1/6/2020 
    10.00΄ Αναχώρηση για Βουλή 11.00  Επίσκεψη στο 
ίδρυμα της βουλής των Ελλήνων. 12.00΄ Μετάβαση 
στη Χαλκίδα. 15.30 Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  

6 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
ΝΑΙ 

7 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

                                              ΝΑΙ 
Η προαιρετική ασφάλιση θα καλύψει τα έξοδα σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με πλήρη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως και επιστροφή 
χρημάτων σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας 
ασθένειας που θα ματαιώσει τη συμμετοχή μαθητή ή 
γονέα. 

8 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

(συμπερ. ΦΠΑ) 

                                             ΝΑΙ 
Η τελική τιμή με ΦΠΑ θα αφορά το κόστος της 
μεταφοράς,  του ξενοδοχείου με ημιδιατροφή και των 
ξεναγών για τον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης 
και το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Η έκδοση των αποδείξεων θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε γονέα-συνοδό. 

9 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Παρασκευή   21/2/2020 και ώρα 12.00 

10 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Δευτέρα  24/2/2020 και ώρα 09.00 

 
Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση της 
εκδρομής-μετακίνησης στην ημερομηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγματοποίησή 
της σε άλλη ημερομηνία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων  σε συνεννόηση με το τουριστικό 
γραφείο, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες, αλλά εντός των προβλεπόμενων από την παρούσα 
Υπουργική Απόφαση χρονικών περιόδων. 
 
                                                                             Η   Δ/ντρια  του 3ου Δημ. Σχ. Συκεών  
 
                                                                                      Κοφτερού Αθηνά  


