
 
 

 
 
 
  
 

 

 

   

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 
προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών 
από Φιλιππιάδα  προς  Αθήνα και  αντίστροφα».  

ΣΧΕΤ. : «Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β ́/06-03-2017) με θέμα: 
‘’Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών 
Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας’’». 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Προσκαλούμε όσα ταξιδιωτικά Γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους σχετικά με 
την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου Φιλιππιάδας 
στην Αθήνα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει εκδρομή με : 
 

– Προορισμός: Αθήνα 
– Χρονική Διάρκεια μετακίνησης:  Διήμερη 
– Ημερομηνία: 16 και 17 Δεκεμβρίου 2019  
– Αριθμός Μετακινούμενων: σαράντα τρεις (43) μαθητές - 26 αγόρια και 

17 κορίτσια -  και τρεις  (03) συνοδοί καθηγητές 

ΠΡΟΣ  
  Δ)ΝΣΗ  Δ)ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

       1η Ημέρα –  Δευτέρα 16-12-2019:   

(07:30) - Αναχώρηση από  Φιλιππιάδα  για Αθήνα (Κέντρο Υγείας)  με ενδιάμεση 

στάση (Ρίο-Μέγαρα) για ξεκούραση και φαγητό. 

 (13.30) -   Άφιξη στην Αθήνα και επίσκεψη στο Πολεμικό μουσείο 

 (15.30) -  Άφιξη και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  

 (18:00) - Αναχώρηση για τη Βουλή  

 (19:00) - Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων  

 (21.30) - Δείπνο σε εστιατόριο  –  Επιστροφή στο ξενοδοχείο         

 

 2η Ημέρα – Τρίτη  17-12-2019: 

 (08:30) - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο  

 (09:20) - Επίσκεψη και ξενάγηση στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Ακρόπολης - Περιήγηση σε   Διονυσίου  Αρεοπαγίτου  και   θέατρο Διονύσου 

 (12:30) -  Επίσκεψη στο ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»  

 (15:00) -  Ελαφρύ γεύμα  -  MALL 

 (17:00)  - Αναχώρηση για  Φιλιππιάδα με ενδιάμεση στάση  

 (21:30) -  Άφιξη στην  Φιλιππιάδα (Κέντρο Υγείας) 

     Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω: 

1. Τιμή προσφοράς για ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων (4****) εντός της 
πόλης (κεντρικό) και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. 

2. Να συμπεριλαμβάνεται ξεναγός για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης. 
3. Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ίδια πτέρυγα,  σε 

έναν όροφο χωρις μπαλκόνια και πράθυρα ασφαλείας. 
4. Να παρέχει υπηρεσίες security. 
5. Στη διαμονή να συμπεριλαμβάνεται πρωινό. 



6.  Να διατεθούν τρία (03) μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς 
καθηγητές και τρίκλινα για τους μαθητές. 

7. Υποχρεωτική Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία. 

8. Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή πληροί  τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την 
μεταφορά μαθητών (ΕΙΔΙΚΑ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 

9. Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση 
αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του.  

10.  Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεσή μας για την πραγματοποίηση των    
μετακινήσεων – περιηγήσεων. 

11.   Βεβαίωση ότι σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας, δεν θα έχει καμία 
επιβάρυνση το σχολείο.  

12.   Την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι αυτοί θα 
δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και ότι υποχρεωτικά πρέπει να 
αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 

13.   Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) 
της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.  

14.   Τέλος, με την προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό 
γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό 
σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.   

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το 
ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή 
των μαθητών του σχολείου, παρακαλούμε να μας αποστείλετε - σε περίπτωση 
που ενδιαφέρεστε – μέχρι  την Τετάρτη  27 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στο 
σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειστή προσφορά. 
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα  ληφθούν υπόψη.  

Η επιλογή του ταξιδιωτικού Γραφείου θα γίνει με κριτήρια  οικονομικά 
και ποιοτικά από επιτροπή που συγκροτείται με ευθύνη του Διευθυντή για το 
σκοπό αυτό. Το Ταξιδιωτικό  Γραφείο  που θα επιλεγεί ,  θα ενημερωθεί από τον  
Διευθυντή μετά από την αξιολόγηση των προσφορών. 

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων , το σχολείο 
επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις περεταίρω νόμιμες ενέργειες.  
             
 Ο Διευθυντής  

ΝΑΣΤΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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