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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής  οικονοµικής προσφοράς για 

πολυήµερη εκπαιδευτική εκδροµή στην Αθήνα- Τήνο 

 

 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:   ΑΘΗΝΑ-ΤΗΝΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 7-05 2017 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6.30 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 9-05-2017 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 11.00 μ.μ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 29   ΤΑΞΗ : Γ’ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1
η
 ηµέρα (Κυριακή) 

6.30 Αναχώρηση από Λουτρό για Αθήνα 

11.00 π.μ. Άφιξη στην Αθήνα 

11.30 Εθνική Πινακοθήκη 

14.00 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

15.00 Μεσημεριανό φαγητό 

16.00-18.00 Ξεκούραση 

18.00-20.00 Επίσκεψη στο Μουσείο της  Ακρόπολης 

20.00- 22.30 Φαγητό στην Πλάκα 

23.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

  

2
η
 ηµέρα (Δευτέρα) 

6.30 πµ Αναχώρηση από το ξενοδοχείο  

7.30 πµ Αναχώρηση από το λιμάνι  του Πειραιά για Τήνο 

12.00 Άφιξη στην Τήνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

13.00 Επίσκεψη στην Παναγία της Τήνου 

14.00 Μεσημεριανό φαγητό 

15.00-17.00 Ξεκούραση στο ξενοδοχείο  

17.00- 20.00 Μουσείο Τσόκλη , Σπίτι Χαλεπά (Πύργος), στάση στο χωριό Βόλαξ.  

21.00 Επιστροφή στην πόλη της Τήνου- φαγητό- ξενοδοχείο 



 

3
η
 ηµέρα (Τρίτη) 

8.30πµ Πρωινό και αναχώρηση για τον Πάνορμο 

10.30-12.00 πµ Επίσκεψη στη σχολή μαρμαροτεχνίας  

13.00µµ Μεσηµεριανό και βόλτα στην πόλη της Τήνου 

15.00 µµ Αναχώρηση για Πειραιά- Λουτρό 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:  

 

1. Σαφή αναφορά των µεταφορικών µέσων και ότι το λεωφορείο θα είναι στη διάθεσή µας καθ΄ 

όλη τη διάρκεια της εκδροµής για την Επίσκεψη χώρων και κατά τη βραδινή διασκέδαση και 

γενικότερα για όλες τις µετακινήσεις.  

2. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που 

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της µε 

αριθµ. 33120/ 4/6-3-2017 ( ΦΕΚ 681 /Τ.Β΄) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

3. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύµατος, µε πρωινό γεύµα και µε ονόµατα 

και στοιχεία επικοινωνίας των καταλυµάτων.  

4. Αναφορά του κόστους ανά µαθητή και του συνολικού κόστους , συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. και µε δέσµευση ότι θα χορηγηθεί σε κάθε µαθητή απόδειξη λιανικής συναλλαγής ίση 

µε το αντίτιµο του κόστους ανά µαθητή, σύµφωνα µε την παρ. 3 του υπ’ αρ. 15Β 1042518 ΕΞ 

2014 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ. 

(νόµος 4093/2012 ).  

5. Το λεωφορείο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αντιολισθητικές αλυσίδες.  

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

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει, µαζί µε την προσφορά, 

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 και η ασφάλεια 

διοργανωτή και ότι τα χρήµατα θα δοθούν κατά ένα µέρος τους ως προκαταβολή, ύστερα από 

σχετική συµφωνία, και τα υπόλοιπα την εποµένη της επιστροφής της εκδροµής. 

 

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες (κατακράτηση µέρους των συµφωνηµένων 

χρηµάτων, αποκλεισµός από µελλοντικές εκδροµές κ.λ.π.). 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους µόνο σε σφραγισµένο 

φάκελο (όχι ηλεκτρονικά) στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου το αργότερο µέχρι την 

Δευτέρα  27 Μαρτίου 2017 και ώρα –αυστηρά- 12:00΄µ. 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

 

 

 

 

Τσόμπου Λαμπρινή 


