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ΚΟΙΝ: 
 

Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την εκπαιδευτική μετακίνηςη των μαθητϊν 
και μαθητριϊν τησ Σϋ τάξησ του ςχολείου μασ ςτην Αθήνα, ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ «Επιςκζψεισ μαθητϊν/τριϊν ςτη Βουλή των Ελλήνων» 

 

 

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ 5νπ Γ.Σ. Καιακαξηάο δεηά εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα 

ηε δηνξγάλσζε ηεο 3ήκεξεο εθπαηδεπηηθήο κεηαθίλεζεο ηεο ΣΤ΄  ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ Αζήλα, ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηζθέςεηο καζεηώλ/ηξηώλ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ». 

         Ζ κεηαθίλεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ιεσθνξείν. Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ ηε κεηαθίλεζε 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 70-73 άηνκα  (34-35 καζεηέο/ηξηεο + 32- 34 ζπλνδνί + 4 εθπαηδεπηηθνί). 

Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

Παπαζκεςή 21/2/2020 

Αλαρώξεζε, ώξα 06:00΄ θαη άθημε ζηελ Αζήλα. Σηηο 18:00 επίζθεςε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
πεξηήγεζε ζην Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ Σηαύξνο Νηάξρνο. 

άββατο 22/2/2020 

Δπίζθεςε-μελάγεζε ζηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αθξόπνιεο θαη ζηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην Μνπζείν ηεο 
Αθξόπνιεο. Τν απόγεπκα επίζθεςε στο Παλαζελατθό Σηάδην θαη ζην Εάππεην. 

 

Κςπιακή 23/2/2020 

Δπίζθεςε ζηελ Παιαηά Βνπιή θαη κεηά παξαθνινύζεζε ηεο αιιαγήο θξνπξάο. Σηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην 
Αηηηθό Πάξθν θαη ηέινο αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε. 

 

Σημείωζη: Σηο ππόγπαμμα ενδέσεηαι να γίνοςν μικπέρ ηποποποιήζειρ. 

 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνγξάκκαηνο θαη επηπιένλ 

ηα παξαθάησ: 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHARALAMPOS TOSOUNIDIS
Ημερομηνία: 2019.11.26 12:44:25 EET



 

- Γηακνλή ζε μελνδνρείν ηεο πεξηνρήο ηεο Αθξόπνιεο ή Ακπεινθήπσλ ή άιιεο πεξηνρήο ζε κηθξή 

απόζηαζε από ην θέληξν ηεο πόιεο, ηεζζάξσλ ή πέληε αζηέξσλ (πξνηίκεζε πέληε αζηέξσλ), κε πξσηλό 

κπνπθέ.  Τν μελνδνρείν ζα πξέπεη λα έρεη πξνζβαζηκόηεηα  ζε ιεσθνξείν. Δπίζεο θαιό ζα ήηαλ ην 

μελνδνρείν λα κελ έρεη κπαιθόληα γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

- Όλνκα θαη θαηεγνξία θαηαιύκαηνο θαη ππεύζπλε δήισζε όηη ην μελνδνρείν δηαζέηεη λόκηκε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο θαη όηη πιεξνύληαη όινη νη όξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

- Ζ πξνζθνξά γηα ην μελνδνρείν ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό δηαζεζηκόηεηαο. 

- Λεσθνξεία 2 (δύν) άξηζηεο θαηάζηαζεο ή έλα δηώξνθν, ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα από ην πξσί έσο 

ην βξάδπ. 

- Γίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηε δηακνλή ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνλέσλ-θεδεκόλσλ ηνπο θαη 

κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο. 

- Δπίζεκν μελαγό γηα μελάγεζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη επηπιένλ γηα μελάγεζε ζηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αθξόπνιεο, ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αθξόπνιεο  θαη ηεο Παιαηάο Βνπιήο. 

-  Υπνρξεσηηθή Αζθάιεηα αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.  

-  Γηαζθάιηζε όηη ηα ιεσθνξεία κε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο 

από ην λόκν πξνδηαγξαθέο γηα ηε κεηαθνξά καζεηώλ. 

-  Τελ απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ 

από ηε κεξηά ηνπ. 

-  Βεβαίσζε όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο 

ιόγσ αλώηεξεο βίαο (εθινγέο θ.ιπ.), δελ ζα έρεη θακία επηβάξπλζε ην ζρνιείν.  

- Τελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη όηη απηνί ζα δεζκεύνπλ ην ηνπξηζηηθό γξαθείν 

θαη όηη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό. 

- Τε βεβαίσζε όηη ζα ρνξεγεζνύλ απνδείμεηο  πιεξσκήο ζηνλ θάζε γνλέα/θεδεκόλα ρσξηζηά  κεηά ην 

πέξαο ηεο εθδξνκήο. 

-  Τέινο, κε ηελ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο θαη 

ππεύζπλε δήισζε  όηη  δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη  ζε  ηζρύ.  Οη 

πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 06/12/2019 θαη 

ώξα 12:00 ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Καιακαξηάο.               

- Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) ηεο εθδξνκήο, αιιά θαη ε 

επηβάξπλζε αλά άηνκν. 

Ο διαγωνιζμόρ δεν είναι αςζηηπά μειοδοηικόρ. Η επιηποπή πος θα ζςζηαθεί για ηο ζκοπό αςηό θα επιλέξει ηην πιο 

αξιόλογη/αξιόπιζηη οικονομικά και ποιοηικά πποζθοπά ηαξιδιωηικού γπαθείος ζςνεκηιμώνηαρ, μεηαξύ άλλων, ηην 

εμπειπία ηων ηοςπιζηικών γπαθείων ζε πολςήμεπερ ζσολικέρ εκδπομέρ. 

 

                                                                                                               Ο  Γηεπζπληήο  ηνπ Σρνιείνπ  

                                 

                                      Τνζνπλίδεο  Φαξάιακπνο                                             


