
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδρομής για τη Βουλή των Ελλήνων» 

 

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ΄ τάξης του σχολείου μας 

στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές από τα τουριστικά γραφεία μέχρι 03-04-2017 και 

ώρα 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία  του 8/θ Δημοτικού Σχολείου Λούρου. (σύμφωνα με την 

Υ.Α.129287/Γ2/2-12-2011, ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

► Προορισμός εκδρομής: Αθήνα                                                                                

► Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  18 Μαϊου 2017 (αναχώρηση από Λούρο 07:00) 

► Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   19 Μαϊου 2017 (άφιξη στον Λούρο 22:00) 

► Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:    16 

► Αριθμός συνοδών εκπ/κών:                  3 

► Αριθμός συνοδών γονέων :                 13 

                        Γενικό Σύνολο :                  32  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

► Μεταφορικό μέσον:  1 τουριστικό λεωφορείο  (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, 
επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – 
εκπ/κών) . 

► Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :ξενοδοχείο 4**** ή 3*** (κεντρικό) 

► Υπηρεσίες καταλύματος: δωμάτια δίκλινα με πρωϊνό 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ 
 
Ταχ/κή δ/νση : Λούρος, 480 61 
Πληροφορίες : Ζυγούρης Βασίλειος 
Τηλέφωνο : 2682031213 
Φάξ : 2682031213 
email : mail@dim-lourou.pre.sch.gr 

Λούρος, 29 Μαρτίου 2017 

Αρ.Πρωτ.: 65 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 



► Λοιπές υπηρεσίες: Μεταφορές στους τόπους επισκέψεων εντός Αθηνών σύμφωνα με το πρόγραμμα 
επισκέψεων .  

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν: 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ 

2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης 
3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής. 
4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή 
5. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδίδει απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών για κάθε μαθητή   
6. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωϊνό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι 

όροι ασφάλειας και υγιεινής.    

             ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και στις 

περιηγήσεις- ξεναγήσεις. 

2. Δύο ημέρες πριν την αναχώρηση πρέπει να έχουμε τους αριθμούς των δωματίων του ξενοδοχείου, 

ώστε να γίνει η κατανομή των μαθητών.  

3. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  της εκδρομής και είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. 

4. Θα ληφθεί υπόψη η περιοχή του ξενοδοχείου (για λόγους ασφαλείας).  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την 
Δευτέρα 03 Απριλίου 2017 στο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Λούρου.      Τ.Κ. 480 61,    Λούρος. 

  

Λούρος, 29-03-2017 

O Διευθυντής του Σχολείου 

 

Βασίλειος Ζυγούρης 

 


