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Θέμα: «Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων» 

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ΄ τάξης του 23ου Δημοτικού 

Σχολείου Καλαμαριάς στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές από τα τουριστικά γραφεία 

μέχρι τη Δευτέρα, 1-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο  της διεύθυνσης του 23ου Δημοτικού Σχολείου 

Καλαμαριάς. 

1 Προορισμός 
 

Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων 

2 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης 
 

Παρασκευή, 2/11/2018, 7:00 π.μ. 

3 Ημερομηνία και ώρα επιστροφής 
 

Κυριακή, 4/11/2018, 22:00 μ.μ. 

4 Προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων    

Μαθητές: 33 
Γονείς: 33 
Εκπαιδευτικοί: 3 
Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξομειωθεί. 

5 Μεταφορικό μέσο-  

Πρόσθετες προδιαγραφές 
 Λεωφορείο το οποίο να πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των 
μαθητών/τριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και να είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε ώρα για 
οποιαδήποτε μετακίνηση ζητηθεί από την αρχηγό της 
εκδρομής για τις ανάγκες της εκδρομής. 

6 Κατηγορία Καταλύματος - 
Πρόσθετες προδιαγραφές 
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-
πρωινό ή ημιδιατροφή) 

 Το ξενοδοχείο να είναι  4 ή 5 αστέρων και 
προτιμότερο θα ήταν να βρίσκεται στην περιοχή της 
Ακρόπολης ή του Μουσείου της Ακρόπολης 
προσβάσιμο από το λεωφορείο, με πρωινό.  

 Τα δωμάτια να είναι δίκλινα για τους/τις 
μαθητές/τριες και τους γονείς τους και μονόκλινα για 
τους εκπαιδευτικούς. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

23ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Δ/νση: Πάτμου 13, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55133 

Τηλ. 2310 429840,    Τηλ/τυπία: 2310429857 

Ηλ. Δ/νση: mail@23dim-kalam.thess.sch.gr 

Πληροφορίες: Μαρία Βλαχάκη  

 

Θεσσαλονίκη, 24/9/2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 162 

 

ΠΡΟΣ:  

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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 Η προσφορά του προτεινόμενου ξενοδοχείου να 
συνοδεύεται από αποδεικτικό διαθεσιμότητας. 

7 Λοιπές υπηρεσίες  
(πρόγραμμα, παρακολούθηση 
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, 
γεύματα) 

 Προβλεπόμενες επισκέψεις σύμφωνα με το 
ακόλουθο πρόγραμμα: 

        Παρασκευή, 2/11/2018:  
        - Αττικό Ζωολογικό Πάρκο  (15:30-18:30 μ.μ.)  
       -  Εθνικό Αστεροσκοπείο (20:30-22:00 μ.μ.) 
         
        Σάββατο, 3/11/2018:  
       - Ιερός βράχος της Ακρόπολης (8:30-10:00 π.μ.) 
       - Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου - Τεχνόπολις          
         (11:00 π.μ.-12:00 μ.) 
       - Βουλή των Ελλήνων (13:00-14:00 μ.μ.) 
       - Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» (17:00-19:00 μ.μ.)   
 
        Κυριακή, 4/11/2018: 
        -  Μουσείο Ακροπόλης  (9:00-10:00 π.μ.) 
        -  Πλατεία Συντάγματος (11:00 π.μ.-12:00 μ.)  
        -   Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: 
            Διαδραστική Περίηγηση στην Ακρόπολη  
            της Εποχής του Περικλή   (12:30-14:00 μ.μ.) 
      

 Να υπάρχει ένας ξεναγός κατά την επίσκεψή μας στο 
Μουσείο της Ακρόπολης και στον Βράχο της 
Ακρόπολης. 

 Να παρατεθεί ένα βραδινό γεύμα στις 3/11/2018 στο 
ξενοδοχείο διαμονής ή σε άλλο χώρο εστίασης 
προσβάσιμο από τους συμμετέχοντες της εκδρομής.  

8 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης 
Διοργανωτή  

Ναι  

 Θα πρέπει να υπάρχει Ασφάλιση Ευθύνης 
Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

9 Πρόσθετη Προαιρετική Ασφάλιση 
Κάλυψης Εξόδων σε Περίπτωση 
Ατυχήματος ή Ασθένειας 
 
 
 
 
 
 
 

Ναι 

 Η προαιρετική ασφάλιση να καλύψει τα έξοδα σε 
περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος με πλήρη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Αριθμός 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης).  

 Το σχολείο επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων σε 
γονέα-μαθητή, όταν για λόγους  ασθένειας  ή 
ανωτέρας βίας ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

10 
Τελική συνολική τιμή 
οργανωμένου ταξιδιού (συμπερ. 
Φ.Π.Α.) 
 
 

Ναι 

 Στην  προσφορά θα πρέπει να υπάρχει η συνολική 
τιμή με Φ.Π.Α. της εκδρομής συμπεριλαμβανομένης 
της διαμονής στο ξενοδοχείο. 
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Θα επιλεγεί η προσφορά που εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής και είναι 

συγχρόνως οικονομικά πιο προσιτή.  

 

                                                                                                                                            Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

                                                                                                                                                         ΜΑΡΙΑ   ΒΛΑΧΑΚΗ                                                                                                                           

                                                                                                                            

 

 

11 
Επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπερ. 
Φ.Π.Α.) 
 
 
 
 

Ναι 

 Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει η τελική 
επιβάρυνση ανά άτομο με Φ.Π.Α. της εκδρομής 
συμπεριλαμβανομένης της διαμονής στο ξενοδοχείο. 
Η έκδοση των αποδείξεων θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε γονέα/συνοδό. 

12 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφοράς 
 
 
 

 Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν σε κλειστό 
αδιαφανή φάκελο στο σχολείο έως και τη Δευτέρα, 
1/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ.  

 Εκπρόθεσμες προσφορές θα επιστραφούν στους 
αποστολείς τους δίχως να ανοιχθούν.  

 Προσφορές με emails δε γίνονται δεκτές. 

13 Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος 
προσφορών 
 
 
 

 Οι προσφορές θα ανοιχθούν από Επιτροπή που θα 
αξιολογήσει και θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο, 
την Δευτέρα, 1/10/2018 και ώρα 10 π.μ.  

 Εκτός από τα οικονομικά κριτήρια θα εκτιμηθούν και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών. 

14 Επιπρόσθετες απαιτήσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Να αναφέρεται στην προσφορά το όνομα και η 
κατηγορία του ξενοδοχείου. 

 Με κάθε προσφορά να κατατίθεται από το 
ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των 
νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία 
τουριστικού γραφείου, η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.  
 

15 Εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης της 
εκδρομής 
 
 
 
 
 

 Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα 
παρακρατηθεί ως εγγύηση ακριβούς εκτέλεσής της και 
θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από 
την εκδρομή. 

 
 


