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Φιλιππιάδα, 17 Απριλίου 2018 
 
Αρ. Πρωτ.: Φ.23 / 60 

ΠΡΟΣ: Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
 
 

Πρέβεζα 
 

 

Ταχ. Δ/νση : Γ. Παπανδρέου 1 

Ταχ.Κώδικας : 48200, Φιλιππιάδα 
Ιστοσελίδα :       

Πληροφορίες : Βασίλειος  Ζυγούρης 
Τηλέφωνο/Fax : 2683022354 2683024668 

e-mail : mail@dim-filipp.pre.sch.gr 
Κωδικός :       

 

KOIN: . 

 

ΘΕΜΑ: 
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση κλειστής προσφοράς για 
τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων» 

 

ΣΧΕΤ:       
 

ΣΥΝ:       

 
Για την πραγματοποίηση της εγκεκριμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ΄ τάξης 

του σχολείου μας, στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά 
γραφεία μέχρι την Δευτέρα 23/04/2018 και ώρα 11:00  στο γραφείο του Δ/ντή του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Φιλιππιάδας (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/02-12-
2011, τ.Β΄). 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

α) Προορισμός εκδρομής: Αθήνα (Παναθηναϊκό Στάδιο, Βουλή, Μουσείο Ακρόπολης, Ακρόπολη, 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ισθμός Κορίνθου - Λουτράκι στην επιστροφή) 

► Ημέρα αναχώρησης εκδρομής: 22/05/2018 (07:00) 

► Ημέρα επιστροφής εκδρομής:   23/05/2018 (22:00) 

β) Αριθμός συμμετεχόντων: 46  (μαθητές 40, συνοδοί εκπαιδευτικοί 6) 

γ) Μεταφορικό μέσον: ένα (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) . 

δ) Κατηγορία καταλύματος - περιοχή: ξενοδοχείο 4**** - κεντρικό, (δωμάτια: μονόκλινα, 
δίκλινα, τρίκλινα). 

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

στ) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά γραφεία οφείλουν να συμπεριλάβουν: 

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

2. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και η επιβάρυνση ανά μαθητή. 

3. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

4. 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. Τα δωμάτια στο ξενοδοχείο να είναι στον ίδιο όροφο. 

3. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 
φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων 
(μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) στον ίδιο όροφο τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή των 
μαθητών και των συνοδών του σχολείου μας. Δύο ημέρες πριν την αναχώρηση πρέπει να έχουμε 
τους αριθμούς των δωματίων του ξενοδοχείου, ώστε να γίνει η κατανομή των  μαθητών. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 
23/04/2018 και ώρα 11:00 στο 1ο Δημ. Σχ. Φιλιππιάδας. Τ.Κ. 48200, Φιλιππιάδα. 

. 

 

 Ο Διευθυντής του Σχολείου 

  

 

 

 Βασίλειος Ζυγούρης 


