
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

 

 

 

Πξέβεδα, 22/01/2020 

 

               Αξ. Πξση.:      18 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Π. & Γ. ΔΚΠ/Ζ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

Γ/ΝΖ Π. ΔΚΠ/Ζ ΠΡΔΒΔΕΑ 

4ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

 

 

ΠΡΟ: Σα Σνπξηζηηθά-Σαμηδησηηθά Γξαθεία 

(κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ/λζεο) 

 

ΚΟΗΝ.: Γηεύζπλζε Π.Δ. Πξέβεδαο 

Σαρ. Γ/λζε 

Σαρ: Κώδηθαο 

Πιεξνθνξίεο 

Σειέθσλν 

FAX 

Δ-mail 

: νισκνύ & Μηανύιε 

: 48100 Πξέβεδα 

: Διέλε Υ. Κεραγηά 

: 2682028351 

: 2682028351 

: mail@4dim-

prevez.pre.sch.gr 

   

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε πνηνηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

γηα ηελ  δηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ 4
νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πξέβεδαο ζηελ 

Αζήλα (ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ)» 

 

ΣΧΕΤ.:  Αξ. 22/14–01–2020 Απόθαζε πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ 4
νπ
 Γεκ. ρνιείνπ Πξέβεδαο 

 

Ζ Γηεπζύληξηα  ηνπ 4νπ Γ.. Πξέβεδαο δεηά εθδήισζε ελδηαθέξνληνο πνηνηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο δηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο κηαο 

(1) δηαλπθηέξεπζεο ηεο  Σ΄ ηάμεο ηνπ ρνιείνπ ζηελ Αζήλα. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΣΟΠΟ ΠΡΟΡΗΜΟΤ: ΑΘΖΝΑ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΥΧΡΖΖ: 14/05/2020 θαη ΧΡΑ ΑΝΑΥΧΡΖΖ: 7:00 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ: 15/05/2020 θαη ΧΡΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ: 20:00 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ: 36 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΤΝΟΓΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ: 4 

     ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΔΗΜΑΓΗΟΤ  

 

 

     



 Β. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΖ 

Πέκπηε 

14/05/2020 

 

07:00 Αλαρώξεζε από ηνλ ρώξν ηνπ 4
νπ
 Γ.. ζρνιείνπ 

14:15 Άθημε ζην μελνδνρείν - ηαθηνπνίεζε 

15:00 Δπίζθεςε ζηε Βνπιή 

17:30 Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αθξόπνιεο _Ηεξόο Βξάρνο Αθξόπνιεο 

20:30 Φαγεηό 

Παξαζθεπή 

15/05/2020 

 

09:00 Δπίζθεςε ζην Δπγελίδεην  Πιαλεηάξην 

11:00 Αηηηθό Εσνινγηθό Πάξθν 

14:00 Αλαρώξεζε γηα Πξέβεδα 

20:00 Άθημε ζηνλ ρώξν ηνπ 4
νπ
 Γ ζρνιείνπ 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα απηήο ηεο κεηαθίλεζεο-δηαλπθηέξεπζεο  πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε 

πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

Σνπξηζηηθά – Σαμηδησηηθά Γξαθεία κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ λα 

θαηαζέζνπλ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζην 4
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Πξέβεδαο ζηελ παξαπάλσ δ/λζε από 

23/01/2020 κέρξη θαη ηελ 31/01/2020 θαη ώξα 12.00΄ π.κ. κε έλδεημε: «Πξνζθνξά γηα 

κεηαθίλεζε  –  1 δηαλπθηέξεπζε  εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο 4
νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πξέβεδαο ζηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ» (θιεηζηή πξνζθνξά). Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο θακία πξνζθνξά θαη 

γηα θαλέλαλ ιόγν δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή.  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 31/01/2020 ζηηο 12.00΄π.κ. από 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ ρνιείνπ καο. Ζ επηηξνπή αμηνιόγεζεο, πέξαλ ηεο ηηκήο, ζπλεθηηκά ηελ 

πνηόηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη ην εύξνο ησλ πξνζθεξόκελσλ παξνρώλ θαη δελ 

ππνρξενύηαη λα επηιέμεη απαξαίηεηα ην πξαθηνξείν πνπ κεηνδνηεί.  

ε πεξίπησζε πνπ δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ 

αλώηεξεο βίαο (απεξγίεο κεηαθνξηθώλ κέζσλ, ζενκελίεο, θιείζηκν δξόκσλ θιπ.), δελ ζα έρεη θακία 

επηβάξπλζε ην ρνιείν. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε όηη ην Σνπξηζηηθό – 

Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Δπίζεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ξεηά ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά θαη απαηηήζεηο: 

Σν ιεσθνξείν λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία 

πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή 

θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδόκελν θ.ιπ.) θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο γηα κεηαθίλεζε 

καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξν νδεγό θ.ι.π.). 

ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

Γηακνλή ζε μελνδνρείν ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4****) κε πξσηλό,  ππνρξεσηηθή αζθάιεηα αζηηθήο - 

επαγγεικαηηθήο επζύλεο, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο 

ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ από ηε κεξηά ηνπ.  



Γσκάηηα (κνλόθιηλα-δίθιηλα-ηξίθιηλα) στον ίδιο όρουο ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηε δηακνλή 

καζεηώλ θαη ζπλνδώλ. 

Γύν κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε πξέπεη λα έρνπκε ηνπο αξηζκνύο ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ, 

ώζηε λα γίλεη ε θαηαλνκή ησλ καζεηώλ. 

Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζρνιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο 

Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) ηεο εθδξνκήο, αιιά θαη ε 

επηβάξπλζε αλά καζεηή ρσξηζηά. ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ρνιείν 

επηθπιάζζεηαη λα απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

  

                 

 

                                                                                        Ζ Γ/ληξηα ηνπ 4
νπ
 Γεκ. ρνιείνπ     

 

 

                                                                                                         Διέλε Υ. Κεραγηά                                                 

 

 


