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οκύρηξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο

μερη εκδρομή της Έκτης (Στ΄) τάξης του σχολ

ίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων» 

Δημοτικου Σχολείου Καλαμαριάς ζητά εκδήλωση 

εία για τη διοργάνωση της 3ήμερης εκδρομής   της

, στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήν

 πραγματοποιηθεί στο τριήμερο 15/5/2020 (ημέρ

5/2020(ημέρα Κυριακή) ή στο τριήμερο 16/

18/5/2020 (ημέρα Δευτέρα επιστροφή) 

αθητές - μαθήτριες και 38 γονείς (περίπ

 (τρεις συνοδοί και ένας αρχηγός της εκ

περίπου. Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με δ

ύ γραφείου. 

μα της εκδρομής θα περιλαμβάνει:  

5/5/2020    

ίπου αναχώρηση από το χώρο του σχολείου με λεωφ

, άφιξη στην Αθήνα και περιήγηση στο ιστορικό κέντ
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- 16:30 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

- 18:30-20:00Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο. 

- 20:00Δείπνο. 

- 20:30 Ελεύθερο πρόγραμμα. 

Σάββατο16/5/2020 

- 09:00 π.μ. περίπου,επίσκεψη-ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης   

(με διπλωματούχους  ξεναγούς  του ταξιδιωτικού γραφείου ) 

- 11:00π.μ . επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.( μεδιπλωματούχους  

ξεναγούς  του ταξιδιωτικού γραφείου ) 

- 13:00 περίπου, βόλτα με τρενάκι στο παραδοσιακό κέντρο, περιήγηση στην 

Πλάκα, Μοναστηράκι,  πρόχειρο φαγητό. 

- 17:00 μ.μ. Ξενάγηση στο «Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος»  

- 19:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο  δείπνο. 

- 21:00 Προαιρετική διασκέδαση. 

Κυριακή17/5/2020 

- 09:00π.μ.  προγραμματισμένη  επίσκεψη στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

- 10:00 π.μ. Αλλαγή φρουράς 

- 11:00 π.μ.Αττικό Πάρκο 

- 14:00 μ.μ.  περίπου ,αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  

- 22:00 μ.μ. περίπου ,άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Είτε στο εναλλακτικό τριήμερο θα διαμορφώνεται ως εξής: 

Σάββατο 16/5/2020 

- 06:30  π.μ. περίπου αναχώρηση από το χώρο του σχολείου με λεωφορείο. 

- 15:30  περίπου, άφιξη στην Αθήνα Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.- 

- 17:00-19:30  Ίδρυμα μείζονος Ελληνισμού   ή Ξενάγηση στο «Κέντρο Πολιτισμού 

Σταύρος Νιάρχος»  

- 20:00Δείπνο. 

- 20:30 Ελεύθερο πρόγραμμα. 

Κυριακή 17/5/2020 

- 09:00π.μ.  προγραμματισμένη  επίσκεψη στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

- 10:00-11:00 π.μ. Αλλαγή φρουράς 



- Περιήγηση στο κέντρο (Καλλιμάρμαρο, Προεδρικό Μέγαρο, Ζάππειο …) 

- 13:00 π.μ. Μεσημεριανό στο Ξενοδοχείο. 

- 14:30 Αττικό Πάρκο . 

- 19:00 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο.  

- 20:30 Βραδινή έξοδος . 

Δευτέρα  18/5/2020 

- 09:00 π.μ. περίπου,επίσκεψη-ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης   

(με διπλωματούχους  ξεναγούς  του ταξιδιωτικού γραφείου ) 

11:00π.μ . επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.( με διπλωματούχους  

ξεναγούς  του ταξιδιωτικού γραφείου) 

- 13:00 Περιήγηση και φαγητό στη Πλάκα 

- 15:00 μ.μ.  περίπου ,αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  

 

 

Λοιπές Υπηρεσίες : 

- Για τη διαμονή των μαθητών και γονέων ζητούνται με   ημιδιατροφή σε δίκλινα 

δωμάτια. Για τους  συνοδούς εκπαιδευτικούς(4 )μονόκλινα δωμάτια  επίσης  με 

ημιδιατροφή. 

- Διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων τουλάχιστον κοντά στο ιστορικό 

κέντρο. 

- Λεωφορεία   άριστης κατάστασης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για τις 

μετακινήσεις των μαθητών/τριων ,σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. 

- Επισκέψεις:Όπως  φαίνονται  στο πρόγραμμα. 

- Δύο ( 2) ξεναγοί  διπλωματούχοι (ένας για γονείς και ένας για παιδιά) 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

 Υποχρεωτική Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού εκπ/κού ή για τους συμμετέχοντες 

του συγκεκριμένου σχολείου.  

 Το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή να πληροί τις 

απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών. 



 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των 

όρων του συμβολαίου, με ποσό που θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση του 

Σχολείου.  

 Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες, λόγω ανώτερης βίας (εκλογές κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση 

το σχολείο.  

 Την τελική οικονομική  επιβάρυνση ανά άτομο  (με ΦΠΑ).  

 Το Όνομα και την κατηγορία του καταλύματος και Υπεύθυνη δήλωση ότι το 

ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι 

ασφάλειας και υγιεινής. 

 Κατά την αναχώρηση θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα 

χωριστά.  

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που 

για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.  

 Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα 

 Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό 

γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό. 

Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και 

υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να 

βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους 

μέχρι και Τετάρτη 18-2-2020 και ώρα 12.00΄ στο γραφείο της Δ/νσης του 6ου  Δ. Σχ. 

Καλαμαριάς.      

 

-   Κάθε πρόταση για τροποποίηση και βελτίωση του προγράμματος γίνεται δεκτή για 

συζήτηση.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική 

περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και 

η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.  

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 

 

 

 



                                                                                                                    Ο Διευθυντής  

 

 

 

 

Αλτιντασιώτης     Αχιλλέας 

 
 


