
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίη‐
ση σχολικής εκδρομής στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων). 
 

  Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υπο‐
βάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή του Σχολείου μας στην Αθήνα. 
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  20ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 

2 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ ‐ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

Αθήνα με αναχώρηση στις 06:30 π.μ. της 
13‐5‐2016 κι επιστροφή στις 22:00 της 
15‐5‐2016. 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μαθητές / καθηγητές) 

Σαράντα με σαράντα δύο (40‐42) 
περίπου μαθητές και γονείς (χωρίς τους 
συνοδούς εκπ/κούς). 

4 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λεωφορείο  που  να  διαθέτει  όλες  τις 
προβλεπόμενες  προδιαγραφές  από  την 
κείμενη νομοθεσία και να πληρούν όλες 
τις  προϋποθέσεις  ασφαλείας  για  τη  με‐
τακίνηση των μαθητών. Η παρουσία δύο 
(2)  οδηγών  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  εκ‐
δρομής είναι υποχρεωτική. 

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

Δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια με πρωινό 
σε ξενοδοχείο 3 και (κυρίως) 4 αστέρων 
στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της 
Αθήνας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
‐‐‐‐‐ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
‐‐‐‐‐ 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
‐‐‐‐‐ 

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 20ο ΕΥΟΣΜΟΥ 
‐‐‐‐‐ 

 
Ταχ. Δνση: 17ης Νοέμβρη – Βεργίνας  
 Τ.Κ.: 562 24 Εύοσμος 
Πληροφορίες: Πατεράκης Αριστείδης  
Τηλέφωνο: 763‐661  
email: mail@20dim‐evosm.thess,sch.gr   

 

Εύοσμος 14/1/2016 

Αριθ. Πρωτ: 5 

Προς:  
 

Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστι‐
κών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 
(Η.Α.Τ.Τ.Α.) 

Κοιν:  Δ/νση Π.Ε. 
Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 

  

 

  



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

Το πρόγραμμα προβλέπεται να έχει ως 
εξής: 
1η  ημέρα:  Παρασκευή, 13/5/2016.  Ανα‐
χώρηση στις 06:30  π.μ.  από  το 20ο Δη‐
μοτικό  Σχολείο  Ευόσμου  για  Αθήνα  με 
τις  απαραίτητες  στάσεις  για  καφέ  και 
ξεκούραση.  Άφιξη  στην  Αθήνα  και  στο 
Αττικό  Πάρκο.  Ξενάγηση  στο  χώρο  του 
Πάρκου  και  αναχώρηση  για  το  ξενοδο‐
χείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.  
2η  ημέρα:  Σάββατο,  14/5/2016.  Επίσκε‐
ψη  στον  αρχαιολογικό  χώρο  της  Ακρό‐
πολης και στο νέο Μουσείο της Ακρόπο‐
λης στις 9:00 π.μ.  
Άφιξη  στις 14:45  στο  κτίριο  της  Βουλής 
των  Ελλήνων.  Στις  15:00  ξενάγηση  στη 
Βουλή.  
Άφιξη  στην  Παλαιά  Βουλή  στις  17:15 
μ.μ.  Ελεύθερος  χρόνος.  Επιστροφή  στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
3η  ημέρα:  Κυριακή,  15/5/2016.  Πρωινό 
στο ξενοδοχείο στις 08:30 π.μ. Επίσκεψη 
στο  Θωρηκτό  Αβέρωφ  στις  10:00  π.μ. 
Άφιξη στο Ι.Μ.Ε. στις 12:30 π.μ. Μετά το 
τέλος  της  επίσκεψης  αναχώρηση  για 
Θεσσαλονίκη  (γύρω στις 15:00)  με  στά‐
σεις για φαγητό, καφέ και ξεκούραση. 
Το  Τουριστικό  Γραφείο  θα  πρέπει  να 
προβλέψει  τη  διάθεση  επαγγελματία 
ξεναγού  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  εκδρο‐
μής  (από  την  αναχώρηση  έως  την  επι‐
στροφή).  

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

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 ασθένειας 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 Φ.Π.Α. 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 Φ.Π.Α. 
της εκδρομής συμπεριλαμβανομένης 
της διαμονής στο ξενοδοχείο. Η έκδοση 
των αποδείξεων θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε γονέα / συνοδό. 

11 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές θα πρέπει να στέλνονται 
στο σχολείο έως και την Πέμπτη, 21 
Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00 το 
μεσημέρι. Εκπρόθεσμες προσφορές θα 
επιστραφούν στους αποστολείς τους 
δίχως να ανοιχθούν. Προσφορές με 
emails δε γίνονται δεκτές. 

12  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από Επι‐
τροπή που θα αξιολογήσει και θα επιλέ‐
ξει το ταξιδιωτικό γραφείο, την Πέμπτη 
21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:15. Ε‐
κτός από τα οικονομικά κριτήρια θα ε‐
κτιμηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηρι‐
στικά των προσφορών. 

 

* Σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε 
περίπτωση  που  για  αποδεδειγμένους  λόγους  ανωτέρας  βίας  ή  αιφνίδιας  ασθένειας  ματαιωθεί  η 
συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, 
στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια. 

           
Ο δ/ντής του Σχολείου 

 
 

 
 
 
 
             Πατεράκης Αριστείδης 

 
         


