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ΚΟΙΝ: Τουριςτικά Γραφεία 

      

Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν τριιμερθ εκδρομι τθσ      

Σϋ τάξθσ του ςχολείου μασ ςτθν Ακινα για τθν επίςκεψθ ςτθ Βουλι των 

Ελλινων» 

Ο Διευκυντισ του 2ου Δθμοτικοφ  Σχολείου Επανομισ ηθτά εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ από τα τουριςτικά γραφεία για τθ διοργάνωςθ  τριιμερθσ εκδρομισ 
τθσ ΣΤϋ τάξθσ ςτθν Ακινα ςτα πλαίςια τθσ επίςκεψθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων.  
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ τθσ πιο αξιόλογθσ οικονομικά και 
ποιοτικά προςφοράσ ταξιδιωτικοφ γραφείου, αναφορικά με τθν αςφάλεια και τθν 
ικανοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν και των ςυνοδϊν τουσ. 
 

υγκεκριμζνα: 

- Η εκδρομι κα πραγματοποιθκεί ςτισ 21, 22 και  23  Μαρτίου  2019. 
- Το πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα περιλαμβάνει:  
- Αναχϊρθςθ το Σάββατο  21 -3 -2019  ςτισ 07:00   από το χϊρο ςτάκμευςθσ 

απζναντι από το πρϊθν ΑΤ  Επανομισ για Ακινα μζςω τθσ εκνικισ οδοφ με 
λεωφορείο και επιςτροφι τθ Δευτζρα 23-3-2019 ςτισ 22:00 από τθν 
αντίςτροφθ διαδρομι. 

- Επίςκεψθ: Βουλι των  Ελλινων, Ακρόπολθ, Μουςείο Ακρόπολθσ, Εκνικό 
Ιςτορικό Μουςείο (Ραλιά Βουλι), Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Κζντρο 
Ρολιτιςμοφ Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ (ΚΡΙΣΝ), Μουςείο Θερμοπυλϊν  .  

- Υπολογίηεται ότι κα ςυμμετζχουν 20 μακθτζσ και 20 γονείσ. 

- Συνοδοί εκπαιδευτικοί  δφο(2) . 

- Διαμονι ςε ξενοδοχείο τεςςάρων αςτζρων με πρόςβαςθ από το λεωφορείο 

ζωσ τθν είςοδο του ξενοδοχείου. Πλα τα προτεινόμενα ξενοδοχεία να 

ςυνοδεφονται από αποδεικτικό διακεςιμότθτασ. 

- Διαμονι ςε δίκλινα για γονείσ και μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ 

εκπαιδευτικοφ 

- Δωρεάν ξενάγθςθ από διπλωματοφχουσ ξεναγοφσ ςτον Αρχαιολογικό χϊρο 

τθσ Ακρόπολθσ, ςτο Νζο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ και ςτο Εκνικό Ιςτορικό 

Μουςείο 

Η προςφορά κα πρζπει να περιζχει και να εξαςφαλίηει τα παρακάτω: 



 Υποχρεωτικι αςφάλιςθ (αςτικισ-επαγγελματικισ) Ευκφνθσ Διοργανωτι, 

όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και πρόςκετθ αςφάλιςθ για 

περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτι ι ςυνοδοφ εκπαιδευτικοφ ι 

για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκδρομι του ςυγκεκριμζνου ςχολείου. 

 Διαςφάλιςθ ότι το λεωφορείο με το οποίο κα πραγματοποιθκεί θ 

εκδρομι πλθροί  τισ απαιτοφμενεσ από το νόμο προδιαγραφζσ για τθ 

μεταφορά των μακθτϊν, είναι άριςτθσ κατάςταςθσ και κα είναι 

διακζςιμο όλο το 24ωρο για τισ μετακινιςεισ των μακθτϊν/τριϊν, 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα. Οι μετακινιςεισ κα γίνονται με ζνα 

λεωφορείο για όλουσ τουσ μεταφερόμενουσ.  

 Σε περίπτωςθ που δε κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ 

προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν κα ζχει καμία 

επιβάρυνςθ το ςχολείο. 

 Επιςτροφι του ποςοφ ςυμμετοχισ μακθτι και ςυνοδοφ ςτθν εκδρομι, 

ςε περίπτωςθ που  για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι αςκενείασ ματαιωκεί θ 

ςυμμετοχι του. 

 Το πρόγραμμα μετακινιςεων και ξεναγιςεων για κάκε θμζρα κα 

αποφαςιςτεί ςε ςυνεννόθςθ με τουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 

εκδρομισ. 

 Όνομα και κατθγορία καταλυμάτων για Ακινα με αρικμό δωματίων και 

κλινϊν  

 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι το ξενοδοχείο διακζτει νόμιμθ άδεια λειτουργίασ 

και ότι πλθροφνται οι όροι αςφάλειασ και υγιεινισ. 

 Κατθγορία καταλφματοσ-περιοχι: Ξενοδοχείο 4 αςτζρων και άνω κοντά 

ςτθν περιοχι τθσ Ακρόπολθσ (π.χ. Athenian Callirhoe,DIVANI ACROPOLIS, DIVANI 

CARAVEL, κ.λ.π.) ςτο κζντρο των Ακθνϊν - με πρωινό και ζνα γεφμα το 

Σάββατο το βράδυ. 

 Υπθρεςίεσ καταλφματοσ: 

20 Δίκλινα  δωμάτια για τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ και 2 

Μονόκλινα δωμάτια για τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ.  

 Διάκεςθ ςυνοδοφ ςε όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ.  
 Τιμι για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ (τελικι με ΦΡΑ), αλλά και θ 

επιβάρυνςθ ανά μακθτι και ςυνοδό. 

 Ζκδοςθ αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 

 Η αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δεςμεφουν το 

τουριςτικό γραφείο και οι όροι αυτοί πρζπει υποχρεωτικά να 

αναφζρονται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 

Με τθν προςφορά, κα κατατεκεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και 

υπεφκυνθ διλωςθ  ότι  διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο πρζπει να 

βρίςκεται  ςε  ιςχφ.  Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςε κλειςτοφσ 

φακζλουσ μζχρι και τθν Δευτζρα 2-12-2019 και ϊρα 11:00 ςτο γραφείο του 

Διευκυντι του 2ου  Δ. Σ. Επανομισ.  

ΠΡΟΟΧΗ! 
Ο διαγωνιςμόσ δεν είναι μόνο μειοδοτικόσ. Θα λθφκεί υπόψθ θ όςο το δυνατόν 
αναλυτικι περιγραφι των μζςων και των υπθρεςιϊν (όπωσ ηθτοφνται από τθν 



προκιρυξθ), κακϊσ και θ εμπειρία των τουριςτικϊν γραφείων ςε πολυιμερεσ 
ςχολικζσ εκδρομζσ.  
Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ δε κα λθφκοφν υπόψθ. 
Η επιλογι κα γίνει από 5μελι επιτροπι,  ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν ο Διευκυντισ 
του ςχολείου, εκπρόςωποσ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων και τρία μζλθ του 
Συλλόγου Διδαςκόντων. 
                                                                        

                                                                                                       Ο Διευκυντισ 
                                                                                     
                                                                               
 Κιοτζογλου Τρφφων 
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