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 ΘΕΜΑ:  << Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση 

οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης του 3
ου

 

Δημοτικού σχολείου Σερρών στη Βουλή των Ελλήνων >> 

  
              Το 3

ο
 Δημοτικό σχολείο Σερρών επιθυμεί την κατάθεση προσφορών από τα 

τουριστικά πρακτορεία, για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων, 

σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 άρθρο 14, ( ΦΕΚ 2769/τ.Β΄ /2-12-2011 ). 

                 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης ποιοτικά και 

οικονομικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. 

                

                 Ημερομηνία μετακίνησης: 28,29 και 30 Μαϊου 2020 

 

                 Προορισμός: Αθήνα 

 

                 Μαθητές: 25 

 

                 Συνοδοί γονείς: 25 

          

                 Συνοδοί εκπαιδευτικοί: 3 

 

                Δωμάτια στο ξενοδοχείο: 2 μονόκλινα, 21 δίκλινα, 3 τρίκλινα 

 

               Σύνολο εκδρομέων:  53 

 

                Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο 

 

                Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί οδικώς από 28-05-2020 έως και 30-05-2020, 

ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Θα συμμετέχουν 25 μαθητές/τριες της Στ΄ 



 

 

 

 

τάξης, που θα συνοδεύονται από 25 συνοδούς γονείς και κηδεμόνες και 3 

εκπαιδευτικούς. Θα ακολουθηθεί δε το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα: 

 

1
η
 ημέρα ( Πέμπτη 28 Μαϊου 2020 ): Σέρρες – Αθήνα 

06.00΄   Αναχώρηση από Σέρρες 

16.00΄   Άφιξη στο ξενοδοχείο – τακτοποίηση  

18.00΄   << Μουσείο σχολικής ζωής και εκπ/σης >> -περιήγηση στην Πλάκα 

20.00΄   Φαγητό – Πλάκα – Μοναστηράκι 

             Επιστροφή στο ξενοδοχείο- Διανυκτέρευση 

 
2

η
 ημέρα  ( Παρασκευή 29 Μαϊου 2020) : ( Αθήνα )   

8.00΄     Πρωινό στο ξενοδοχείο    

10.00΄   Ξενάγηση στην Ακρόπολη 

12.30΄   Επίσκεψη – ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης 

14.30΄   Φαγητό – Επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση 

 

18.00΄   Παναθηναϊκό Στάδιο-Ζάππειο-Εθνικός Κήπος-Σύνταγμα-Περιήγηση 

20.00΄   Βουλή των Ελλήνων – Ξενάγηση των μαθητών 

21.30΄   Φαγητό στην ταβέρνα <<Μπάρμπα Λάζαρος>> 

             Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Διανυκτέρευση 

 

3
η
 ημέρα ( Σάββατο 30 Μαϊου 2020)  : Αθήνα – Σέρρες  

8.00΄     Πρωινό στο ξενοδοχείο 

10.00΄   Επίσκεψη – ξενάγηση στο << Ιστορικό Μουσείο >> - ( Παλιά Βουλή ) 

12.00΄   Επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο  

15.00΄   Αναχώρηση για Σέρρες – Τέλος εκδρομής 

 

Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου: 

 

1. Επίσημος ξεναγός για την Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης ( να 

συμπεριληφθεί στο πακέτο προσφοράς ) 

2. Διαμονή με πρωινό σε ξενοδοχείο( συνολικός αριθμός δωματίων σε μονόκλινα, 

δίκλινα και τρίκλινα όπως φαίνεται παραπάνω ). 

3. Υποχρεωτική ασφάλιση Επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

4. Διασφάλιση ότι όλες οι μετακινήσεις των μαθητών/τριών που αναγράφονται στο 

πρόγραμμα θα γίνονται με το λεωφορείο, το οποίο πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία. 

5. Για τις παραπάνω υπηρεσίες παρακαλούμε να μας προσφέρετε την συνολική τελική 

τιμή του οργανωμένου ταξιδιού και την τιμή κατ΄ άτομο ( μαθητή και συνοδό γονέα), 

ώστε οι προσφορές να είναι ποιοτικά και οικονομικά συγκρίσιμες. Στην τελική τιμή 

ανά άτομο να συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις ( Φ.Π.Α. , φόρος 

ξενοδοχείου κλπ. ). 

6. Οι μαθητές και οι γονείς τους να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που 

για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η 

συμμετοχή τους. 



 

 

 

 

7. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τελικά η εκδρομή στις ορισθείσες 

ημερομηνίες, λόγω ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών, δεν θα έχει καμία 

επιβάρυνση το 3
ο
 Δημοτικό σχολείο. 

8. Στην προσφορά να αναγράφεται το όνομα και η κατηγορία του ξενοδοχείου, στο 

οποίο να πληρούνται οι όροι ασφαλείας και υγιεινής. 

9. Οι παραπάνω όροι παρακαλούμε να δεσμεύουν το τουριστικό πρακτορείο και επίσης 

να αναγράφονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 

 

 

      Σύνταξη και υποβολή προσφορών 
 

      Η προσφορά κατατίθεται σε κλειστούς φακέλους στο Γραφείο του Διευθυντή του 3
ου

 

Δημοτικού σχολείου Σερρών ( Kωνσταντινουπόλεως 54 Σέρρες ) , ή με email στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση mail@ 3dim-serron.ser.sch.gr, έως την Παρασκευή 7 

Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00΄ μ. Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραίτητα και 

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

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

       Αξιολόγηση προσφορών  

    

            Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση των προσφορών. 

2. Έλεγχος 

3. Αξιολόγηση ποιοτική και οικονομική των προσφορών. 

 

Επιλογή του αναδόχου της εκδρομής 

 

Η αξιολόγηση και επιλογή του τουριστικού πρακτορείου θα γίνει την Παρασκευή 

7 Φεβρουαρίου και ώρα 12.30΄ μ. Για την αξιολόγηση των προσφορών 

συγκροτείται επιτροπή με πράξη του Δντή του σχολείου, αποτελούμενη από τον 

Διευθυντή και τους δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς. Η επιτροπή θα επιλέξει την 

ποιοτικότερη και οικονομικότερη προσφορά. Η επιλογή καταγράφεται σε σχετικό 

πρακτικό στο βιβλίο του Διευθυντή. 

 

Το σχολείο θα αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του το 

πρακτορείο που επελέγη, την σύμβαση και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 

ταξιδιού. 

 

Παρακαλούμε να μα αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή 7 

Φεβρουαρίου και ώρα 12.00΄ μ. 

                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

    

 
                                                                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 



 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-01-31T08:13:05+0200




