
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για εκπαιδευτική επίςκεψη ςτη 
Βουλή»   
Τν 6Ο Γπκλάζην Κνδάλεο δηνξγαλώλεη εθδξνκή ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Αζήλα ηελ 

Κπξηαθή 15/12/2019, Δεσηέρα 16/12/2019 θαη  Τρίηε 17/12/2019, ζην πιαίζην ησλ επηζθέςεσλ 

ησλ ζρνιείσλ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Το πρόγρακκα ηες εθδροκής προβιέπεη κεηαθίλεζε 

από Κοδάλε –Αζήλα -Κοδάλε θαη θαζεκερηλά δροκοιόγηα εληός Αζελώλ γηα Αθρόποιε, 

Μοσζεία, ζέαηρα θαη περηεγήζεης. 

Αλατώρεζε: 15/12/2019 ζηης 7.00 π. κ. από ηο Ωδείο Τα ιεωθορεία ζα είλαη ζηο Ωδείο ζηης 

6:30π.κ. γηα λα θορηώζοσλ θαη λα γίλεη ο έιεγτος ηες ηροταίας. 

Επηζηροθή: 17/12/2019 ζηης 22.00κ.κ. ζηο Ωδείο.  
Καινύληαη, κε βάζε ηελ απόθαζε 33120/ΓΓ4/6-3-2017, νη ελδηαθεξόκελνη (ηαμηδησηηθά θαη 

ηνπξηζηηθά γξαθεία), νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα 

ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο - γηα ηε κεηαθίλεζε 55±4 καζεηώλ θαη 5 ζσλοδώλ θαζεγεηώλ 

- ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ Τεηάξηε 20/11/2019 θαη ώρα 11:30 π.κ. ζην γξαθείν ηεο 

Γηεπζύληξηαο ηνπ 6νπ Γπκλαζίνπ Κνδάλεο.  

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο:  

1. Ζ κεηαθίλεζε ζα γίλεη νδηθώο κε ιεσθνξείν. 

2. Τν ιεσθνξείν λα είλαη πνιπηειέο, θιηκαηηδόκελν, λα πιεξνί όιεο ηηο απαηηνύκελεο 

πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (δειηία θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΔΟ, δώλεο 

αζθαιείαο θιπ), λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ Σρνιείνπ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο ρσξίο πεξηνξηζκνύο ρηιηνκέηξσλ ή σξαξίνπ (πέξαλ ησλ όζσλ πξνβιέπεη ε πξνθήξπμε) 

θαη λα νδεγείηαη από έκπεηξν νδεγό.  

3.  Να κελ ππάξρεη θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ εθδξνκέσλ κε δηόδηα ή θόξνπο. 

4. Ζ δηακνλή ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ λα εμαζθαιηζζεί ζε μελνδνρείν πέληε ή ην ειάρηζην 

ηεζζάξσλ αζηέξσλ κε πξσηλό θαη ηα δσκάηηα ησλ καζεηώλ λα είλαη όια ζηνλ πξώην όξνθν. Γηα 

ηνπο ζπλνδνύο απαηηνύληαη 4 κνλόθιηλα θαη έλα δίθιηλν δσκάηην, ην θόζηνο ησλ νπνίσλ δελ 

πξέπεη λα επηβαξύλεη ηνπο καζεηέο. 

5.  Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην θόζηνο ησλ εηζηηεξίσλ ζε αμηνζέαηα ή εθζέζεηο βαξύλεη ηνπο εθδξνκείο. 

6.  Να δηαηεζεί μελαγόο γηα ην  ρώξν θαη ην κνπζείν ηεο αθξόπνιεο θαζώο θαη ηελ αξραία αγνξά. 

7. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ θαη λα 

θαηαηεζεί αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο ηνπ Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ θαζώο θαη 

ππεύζπλε δήισζε όηη ην Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ.  

6. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ 

ΦΠΑ) θαζώο θαη ε ηηκή αλά καζεηή.  

7.  O δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.  

8. Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε, όπσο θαη ην 

δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή 

άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην Τνπξηζηηθό Γξαθείν.  
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