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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με την
εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: 1.  Υ.Α. 129287 / Γ2/10-11-2011 (Β’ 2769)
2. Η με αριθμ. 11/13-02-2018 Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ολοήμερου Δημοτικού

Σχολείου Ανθούσας

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να
καταθέσουν στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας (Ανθούσα Πρεβέζης, Τ.Κ. 48060)
σφραγισμένη προσφορά έως την 21/02/2018 .

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί
να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από τα σχολεία μέχρι την 21/2/2018 και ώρα 13.30 .

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε, ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα
παρακάτω στοιχεία:

Α. Προορισμός: Αθήνα
Β. Αριθμός μετακινούμενων : οχτώ (8) μαθητές – πέντε (5) συνοδοί γονείς και ένας (1) συνοδός

εκπαιδευτικός
Γ. Μέσο μεταφοράς: Ένα (1) λεωφορείο

Το πρόγραμμα της διδακτικής επίσκεψης θα έχει ως εξής:

Τετάρτη
14/03/2018

7:00 Αναχώρηση
13:15 Άφιξη Αθήνα
13:30 Ευγενίδιο Πλανητάριο
15:00 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο- φαγητό
18:00 Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη
19:00 Βουλή



20:00 Περιήγηση στην Πλάκα – Φαγητό

Πέμπτη
15/03/2018

8:00-9:00 Πρωινό
9:30 Ιερός Βράχος- Μουσείο Ακρόπολης
14:00 Φαγητό
15:00 Ξενοδοχείο- Ξεκούραση
17:30 Ζάππειο- Παναθηναϊκό Στάδιο
20:00 Μοναστηράκι- Φαγητό

Παρασκευή
16/03/2018

8:00-9:00 Πρωινό
9:30 Ίδρυμα Νιάρχου- Περιήγηση
11:00 Αναχώρηση
12:00 Ισθμός της Κορίνθου- Διώρυγα
21:00 Άφιξη στην Ανθούσα

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς επιπλέον να λάβετε υπόψη σας τα εξής:
 Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με λεωφορείο που πληρεί τις προδιαγραφές

ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
 Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των σχολείων σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, για

την παρακολούθηση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
 Στη συνολική τελική τιμή θα συμπεριλαμβάνονται και :

 Τα τέλη διοδίων
Οι επίναυλοι καυσίμων
 Ξενοδοχείο 4*, κεντρικό, (δωμάτια: μονόκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα)
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης
Ο Φ.Π.Α καθώς και
Η επιβάρυνση ανά μαθητή

 Με την προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτετε ειδικό
σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

Το γραφείο Τουρισμού που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από τους
Διευθυντές των Σχολείων.

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρων προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να
αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΕΙΣ

1. Τα δωμάτια στο ξενοδοχείο να είναι στον ίδιο όροφο.
2. 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 τις συγκεκριμένες ημερομηνίες 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.

Ο Προϊστάμενος
του Δημ. Σχολείου Ανθούσας

Καλδάνης Φίλιππος


