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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 

σχολικής εκδρομής (ή  Μετακίνησης.) 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή (ή Μετακίνηση)  του Σχολείου μας. 
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  

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

Αθήνα με αναχώρηση στις 8/5/2020 και ώρα 

06:30  και επιστροφή στις 10/5/2020 και ώρα 

22:00 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(μαθητές / καθηγητές) 

25 μαθητές (περίπου), 25 γονείς-συνοδοί και 

3 εκπ/κοί. 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λεωφορείο που να διαθέτει όλες τις 

προβλεπόμενες προδιαγραφές από την 

κείμενη νομοθεσία και να πληρούνται όλες οι  

προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση 

των μαθητών. Η παρουσία δύο (2) οδηγών σε 

όλη τη διάρκεια της εκδρομής είναι 

υποχρεωτική. Ξεναγός στην Ακρόπολη και 

στο Μουσείο Ακρόπολης. 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή 

ημιδιατροφή) 

 Δίκλινα  κυρίως ή/και τρίκλινα (αν 

χρειαστεί)  δωμάτια με ή χωρίς μπαλκόνι με 

πρωινό ή/και  με ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο  

4 αστέρων σε ασφαλή περιοχή στο  κέντρο 

της Αθήνας ή μέχρι 20χμ μακριά από το 

κέντρο.. Μονόκλινα δωμάτια για τους 

εκπαιδευτικούς. 

Γραπτή βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  παρακολούθηση 

εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.) 

Το πρόγραμμα προβλέπεται ως εξής: 

 

1
η
 ημέρα Παρασκευή 8/5/2020 

Αναχώρηση στις 06:30  από το 9ο Δημοτικό 

Σχολείο Ευόσμου για την Αθήνα, με τις 

απαραίτητες στάσεις για καφέ φαγητό και 

ξεκούραση. Άφιξη στην Αθήνα..15.30 

(περίπου) . Επίσκεψη στο Αττικό πάρκο. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

 

                                         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ  ΕΚ/ΠΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

9Ο   12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ε Υ Ο Σ Μ Ο Υ 

 
                     

ΠΡΟΣ :  ΗΑΤΤΑ 

 

ΚΟΙΝ :   Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

  

Ταχ. Δ/νση : Παπαφλέσσα  18 

Ταχ.Κώδικας : 562 24   

Πληροφορίες : Κορομηλάς Τρύφωνας   

Τηλέφωνο : 2310-656475        

Fax : 2316-008522        

Ε-mail : 9dimev@sch.gr 
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