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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 
πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Αθήνα με λεωφορείο με σκοπό 
την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων» 
 

ΣΧΕΤ: 4802/ΙΑ/17-01-2012 Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

Η ΣΤ΄(Έκτη) Τάξη του σχολείου μας προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική 

εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα στις 03,04, και 05 Απριλίου 2020.  

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και 

να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή του σχολείου μας. 

Η προσφορά θα κατατεθεί κλειστή στο Σχολείο με τους εξής τρόπους: α) 

προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο γραφείο του Δ/ντή, β) με ταχυδρομημένη επιστολή που 

θα απευθύνεται στο Σχολείο (4ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού, Οδός 

Κατσαντώνη & Φιλ. Φλώρου, Τ.Κ. 56334, Ελευθέριο-Κορδελιό, Θεσσαλονίκη). 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού 

γραφείου και το σχολείο θα συντάξει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό 

συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία και θα υπογραφεί από τα 

συμβαλλόμενα μέλη.  
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Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη 

λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.  

Οι προδιαγραφές της εκπαιδευτικής εκδρομής είναι οι ακόλουθες: 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 4ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-

Κορδελιού 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Αθήνα, με αναχώρηση στις 06:30 της 3ης 

Απριλίου 2020 και επιστροφή στη 

Θεσ/νίκη στις 22:00 της 5ης Απριλίου 2020.  

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Μαθητές & Συνοδοί γονείς: 114 άτομα 

(περίπου) 

Συνοδοί Εκπ/κοί: 4 

 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λεωφορεία που να διαθέτουν όλες τις 

προβλεπόμενες προδιαγραφές από την 

κείμενη νομοθεσία και να πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις ασφαλείας για την 

μετακίνηση των μαθητών.  

 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή 

ημιδιατροφή) 

Ξενοδοχείο 3 αστέρων και πάνω με 

πρωινό και ημιδιατροφή. 

Τα δωμάτια για τους μαθητές και τους 

γονείς τους να είναι δίκλινα ή τρίκλινα 

(χωρίς ράντσο) και μονόκλινα για τους 

συνοδούς εκπαιδευτικούς. 

* Συμπληρωματικά θα θέλαμε με την 

προσφορά να κατατεθεί γραπτή 

βεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει 

τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων 

(μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα) στις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη 



διαμονή. 

6  Το πρόγραμμα προβλέπεται να έχει ως 

εξής: 

1η ημέρα: Παρασκευή 03/04/2020. 

Αναχώρηση στις 06:30 από το 4ο Δ.Σ. 

Ελευθερίου-Κορδελιού για Αθήνα με τις 

απαραίτητες στάσεις για καφέ και 

ξεκούραση.  

Άφιξη στο Αττικό Πάρκο (Σπάτα). Μετά το 

τέλος της επίσκεψης, άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Φαγητό και 

ελεύθερος χρόνος. 

Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα: Σάββατο 04/04/2020. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 07:00-08:30. 

Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο 

της Ακρόπολης στις 08:45.  

Ξενάγηση στην Ακρόπολη 09:30-11:30. 

Ξενάγηση στο Νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης (12:00-13:30). 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο (γεύμα – 

ξεκούραση) 

Μετάβαση στο Μοναστηράκι – Πλάκα 

(ελεύθερος χρόνος – φαγητό 19.00-23.00) 

Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: Κυριακή 05/04/2020. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 07:00-08:30. 

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με τις 

αποσκευές στις 08:45. 

Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

(Παλαιά Βουλή) 09:00-10:30. 



Αλλαγή Φρουράς στην Πλατεία 

Συντάγματος 11:00-11:30. 

Περιήγηση στην οδό Ηρώδου του Αττικού - 

στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Ζάππειο 11.30-

13:00. 

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων 

(13:00-14:00). 

Αναχώρηση για Θεσ/νίκη (14:00) με 

ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και 

φαγητό.  

*Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και 

ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις. 

Το τουριστικό γραφείο θα πρέπει να 

προβλέψει τη διάθεση επαγγελματία 

ξεναγού στον Αρχαιολογικό Χώρο της 

Ακρόπολης και στο Νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης. 

 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

Θα πρέπει να υπάρχει Ασφάλιση Ευθύνης 

Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόσθετη 

προαιρετική ασφάλιση η οποία να 

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθενείας με πλήρη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Αριθμός 

Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής 

Ευθύνης), όπως και να υπάρχει επιστροφή 

χρημάτων σε μαθητή ή γονέα που για 

αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή 

αιφνίδιας ασθένειας θα ματαιώσει τη 

συμμετοχή του.  



9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. 

ΦΠΑ) 

Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει η 

συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής 

συμπεριλαμβανομένης της διαμονής στο 

ξενοδοχείο.  

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. 

ΦΠΑ) 

Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει η 

τελική επιβάρυνση ανά άτομο με ΦΠΑ της 

εκδρομής συμπεριλαμβανομένης της 

διαμονής στο ξενοδοχείο. Η έκδοση των 

αποδείξεων θα πρέπει να γίνει χωριστά 

για κάθε γονέα / συνοδό. 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές θα πρέπει να στέλνονται 

στο σχολείο έως και την Παρασκευή 14 

Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 το 

μεσημέρι. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα 

γίνουν δεκτές. 

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από 

Επιτροπή που θα αξιολογήσει και θα 

επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο την 

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 

13:15 το μεσημέρι. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.   

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

    
 
 
 

                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΜΗΣ 
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