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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΗΜΕΡΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ- ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την 20883/ΓΔ4/12-02-2020 

Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/τ. Β΄ /13-02-2020  με τη 

διαδικασία των κλειστών προσφορών που θα πληροί ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια 

και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

 

1. Τόπος προορισμού: Αθήνα 

2. Χρόνος πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης: Από Πέμπτη 12 

Μαρτίου έως  Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020. 

3. Αριθμός συμμετεχόντων: 31 μαθητές/τριες  των Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκειακών 

τάξεων και 03 συνοδοί εκπαιδευτικοί. 

4. Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο που να διαθέτει ειδικό σήμα. Το 

λεωφορείο και ο οδηγός του θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες από το 

νόμο προδιαγραφές για ασφαλή μετακίνηση. 

5. Κατηγορία ξενοδοχείου: τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων εκτός του 

κέντρου της πόλης και σε απόσταση το πολύ έως 3 χιλιόμετρα από αυτό (να 

αποφευχθούν η πλατεία Ομόνοιας, πλατεία Καραϊσκάκη και οι περιοχές/οδοί 

πέριξ αυτών)  

6. Διατροφή: να δοθεί τιμή α) με πρωινό και β) με ημιδιατροφή ( πρωινό και 

γεύμα ή δείπνο) εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ. 

7. Μετακίνηση με το λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, 

κατά τις ημέρες παραμονής στην πόλη της Αθήνας (διαδρομές από και προς: 

Αρχαιολογικό Μουσείο-ξενοδοχείο-Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο στον 



Ταύρο για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης, ξενοδοχείο- Λόφο και 

Μουσείο Ακρόπολης). 

8. Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. 

9.  Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

   Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική 

τιμή του ταξιδιού και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Να γίνεται ρητή 

αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται. 

   Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού 

γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή 

βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία 

τουριστικού γραφείου. 

    Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών 

ορίζουμε την 3η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. μέσω 

ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των 

προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 12:30μ.μ. το μεσημέρι.   
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