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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Αθήνα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 19-01-2017                                                                                                      ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7.00’ π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21-01-2017                                                                                                          ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22.00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 41                                     ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Β΄- Γ ’τάξη 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:   4 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Πέμπτη  19-01: Αναχώρηση στις 07.00’ από το σχολείο .Άφιξη με ενδιάμεση στάση στις 12.00 στο Θέατρο 

Ελευθερέως Διονύσου. Συνάντηση με μαθητές και εκπαιδευτικούς από το 3
ου

 Γυμνασίου Ιλίου .Ξενάγηση 

διάρκειας δύο (02) ωρών περίπου από μαθητές του 3
ου

 Γυμνασίου Ιλίου. Γνωριμία των μαθητών .Γεύμα στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης . Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο στις 16.00’ περίπου. Ξεκούραση και 

δείπνο. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 23.30. 

Παρασκευή  20-01 : Πρωινό .Άφιξη στο πολυχώρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στις 09.00.Ξενάγηση στο 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παραμονή στο χώρο διάρκειας (02)δύο ωρών περίπου. Ελεύθερος χρόνος και 

Φαγητό στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας .Ξεκούραση στο ξενοδοχείο .Δείπνο στο ξενοδοχείο και ψυχαγωγία 

σε Μουσική σκηνή. 

Σάββατο 21-01 : Πρωινό – Αναχώρηση από το ξενοδοχείο .Ξενάγηση σε ιστορικά σημεία στο κέντρο της 

Αθήνας από τη συγγραφέα κ .Ελένη Πριοβόλου, διαρκείας (2) δύο ωρών.Ελεύθερος χρόνος-Γεύμα και 

αναχώρηση-επιστροφή στις 17.00 περίπου. Άφιξη στο σχολείο στις 22.00 περίπου. ______________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 



Απαιτήσεις Προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

1. Ξενοδοχείο Τεσσάρων (4) αστέρων στην περιοχή του κέντρου (Σύνταγμα)-(πρωινό και ένα δείπνο). 

2. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ) 

3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

4. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

 

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο 

που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την  Δευτέρα 09/01/2017 και ώρα 12.00. 

 

 

 Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 

 

                                                                                                                                  ΖΑΒΙΤΣΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  

 


