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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 
----------------------------------------------------------------- 

 
Ταχ. Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 30 
Τ.Κ. – Πόλη: 56334 Ελευθέριο-Κορδελιό 
Πληροφορίες: Κακαντέρης Νικόλαος 

Τηλέφωνο: 2310766086 

Φαξ: 
 

2310766086 
 

Κωδικός  9190804 

E-mail: mail@7dim-elefth.thess.sch.gr  
 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής 

εκδρομής   στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων) 

 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν 
τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή του Σχολείου μας στην Αθήνα, επίσκεψη στη Βουλή των 
Ελλήνων. 
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο. 

 
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. 

 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 7
ο 

Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

Προορισμός: Αθήνα-Βουλή των Ελλήνων (3 ημέρες-2 διανυκτερεύσεις) 
Αναχώρηση: Παρασκευή 15/5/2020 Επιστροφή: Κυριακή 

17/5/2020 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μαθητές/εκπαιδευτικοί) 

25 μαθητές 25γονείς 2 εκπαιδευτικοί (ο αριθμός ενδέχεται να 
αυξομειωθεί) 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α - 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ένα Λεωφορείο που να πληροί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 
από την κείμενη νομοθεσία και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη 
μετακίνηση των μαθητών. Η       αναχώρηση      του λεωφορείου θα γίνει 
κατόπιν ελέγχου της Τροχαίας. 

Ελευθέριο Κορδελιό , 17/01/2020 
Αριθμ. Πρωτ.:  7 

Προς :  Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών 
&       ταξιδιωτικών Γραφείων (H.A.T.T.A) 

Κοιν.:  Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 

 

Κοιν.:   Φ. Αρχείου 
 

mailto:mail@7dim-elefth.thess.sch.gr


5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ - 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-
πρωινό ή ημιδιατροφή) 

Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων σε δωμάτια μονόκλινα/δίκλινα (χωρίς 
προσθήκη ράντσου) με πρωινό & με ή χωρίς ημιδιατροφή στην 
περιοχή του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας (ακριβής ονομασία και 
περιοχή . 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(πρόγραμμα, παρακολούθηση 
εκδηλώσεων, επίσκεψη 
χώρων, γεύματα, κτλ.) 

Ακρόπολη – Βουλή – Μοναστηράκι- Αττικό πάρκο, Επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς χώρους, μουσεία, χώρους εστίασης 
κ.λ.π. ή όπως καταρτισθεί το τελικό πρόγραμμα της εκδρομής. Το 
λεωφορείο να είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε ώρα για οποιαδήποτε 
μετακίνηση ζητηθεί από τον αρχηγό της εκδρομής. Να υπάρχει 
αρχηγός-συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Επίσης το Τουριστικό γραφείο θα πρέπει  να προβλέψει 
ότι η επιλογή επαγγελματία ξεναγού κατά την επίσκεψή μας στην 
Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης ή όπου αλλού ζητηθεί 
από τον αρχηγό της εκδρομής, θα γίνει από το σχολείο. 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο 
εάν πρόκειται για πολυήμερη 
εκδρομή) 

ΝΑΙ (Θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη ασφάλισης διοργανωτή 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* 

ΝΑΙ (Θα πρέπει να υπάρχει πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση η 
οποία να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 
με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως και επιστροφής 
χρημάτων σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας που 
θα ματαιώσει τη συμμετοχή μαθητή ή γονέα. (Αριθμός 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης) 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ (Συμπεριλαμβανομένης της διαμονής στο ξενοδοχείο και 
των ξεναγών) 

1
0 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. 
ΦΠΑ) 

ΝΑΙ (Συμπεριλαμβανομένης της διαμονής στο ξενοδοχείο και 
των ξεναγών) 

1
1 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 31/01/2020 ώρα 
12:00.Εκπρόθεσμες προσφορές και προσφορές με emailς δε 

γίνονται δεκτές. 

1
2 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 31/01/2020 ώρα 13:30΄ 

 
 

* Να συμπεριλαμβάνεται στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια όρος για την επιστροφή των χρημάτων σε μαθητή/τρια 
που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του/της. 

* Παρακαλώ τα προτεινόμενα ξενοδοχεία να συνοδεύονται από αποδεικτικό διαθεσιμότητας. 

* Οι προσφορές υποβάλλονται στο 7
ο
 Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού σε κλειστό φάκελο προσωπικά ή με συστημένη 

ταχυδρομική επιστολή. Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις (τελική τιμή ανά άτομο 
+Φ.Π.Α). 

* Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας, πχ εκλογές το σχολείο δεν επιβαρύνεται οικονομικά. 
  * Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά. 
 
 
 

Ο Διευθυντής του Σχολείου  

 

     Κακαντέρης   Νικόλαος 

 


