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Η Αναπληρώτρια του Διευθυντή του Γυμνασίου  προκηρύσσει την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία για τη μετακίνηση και διαμονή 24 (είκοσι 

τεσσάρων μαθητών) και 2 (δύο) συνοδών καθηγητών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα. Ο αριθμός των μαθητών ενδέχεται 

να αυξηθεί ή να μειωθεί όχι πάνω από δύο ή τρία παιδιά μετά την επιλογή των 

προσφορών. 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης από 8/12/2019 έως 

10/12/2019 έχει ως εξής: 

                   1η μέρα-Κυριακή 8/12/19 

Αναχώρηση με πρωινή πτήση για Αθήνα. Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης, στην 

Ακρόπολη, στο Μουσείο Παραδοσιακών οργάνων (Πλάκα),  στη Βουλή και 

παρακολούθηση θεατρικής ή μουσικής παράστασης. Διανυκτέρευση. 

                    2η μέρα-Δευτέρα 9/12/19 
Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα – Πλανητάριο, επίσκεψη στο πάρκο ψυχαγωγίας 

Allou Fun Park. Διανυκτέρευση. 

                   3η  μέρα-Τρίτη 10/12/19 

 Επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο και στο εμπορικό κέντρο Mall ή Mac Arthurglen. 

 

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

1. Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων σε περιοχή απόλυτης ασφάλειας (όχι στο κέντρο 

και σε χιλιομετρική απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων από το 



κέντρο), στο οποίο θα παρέχεται πρωινό για τους μαθητές και τους συνοδούς 

τους. 

2. Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στο όνομα και 

την κατηγορία του καταλύματος που προτείνει. 

3. Μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς και τρίκλινα - τετράκλινα για τους 

μαθητές. 

4. Ξεναγό στο Μουσείο Ακρόπολης και στην Ακρόπολη. 

5. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τη κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας 

οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, καλά ελαστικά, κλιματισμό, καθώς και 

ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών). 

6. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση 

Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη 

ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή 

και μεταφορά του αεροπορικώς αν παραστεί ανάγκη. 

7. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, καιρικές συνθήκες, 

απεργία κ.τ.λ.) 

 

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ). 

Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο  και 

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

βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει 

απαραίτητα CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι 

εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

δε θα γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο 

Γυμνάσιο μέχρι την  Πέμπτη 17/10/19  και ώρα 11.00. Οι προσφορές θα ανοιχτούν 

από την αρμόδια επιτροπή την ίδια μέρα  και  ώρα  11.30 μ.μ. στο γραφείο της 

Διεύθυνσης. 

 

 

 Η αναπληρώτρια του Διευθυντή 

  

 Άννα Μεσσαριτάκη 

  

 

    

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




