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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση μαθητικής εκδρομής στο Λονδίνο 

         Το 2
ο
 Γυμνάσιο Αλίμου προτίθεται να διοργανώσει μια επίσκεψη ομάδας μαθητών και 

εκπαιδευτικών στο Λονδίνο από την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου 

2020. Η επίσκεψη αυτή θα γίνει στο πλαίσιο πρόσκλησης από σχολείο της Ομογένειας . 

         Καλούμε τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΦΕΚ 2769/2-12-2011,-

Υ.Α 33120/ΓΔ4 2017(ΦΕΚ 681/6-3-2017) να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι και την Δευτέρα 

18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται  το κόστος τον 

αεροπορικών εισιτήριων, του πούλμαν για τις μετακινήσεις από και προς το Αεροδρόμιο και στο  

Λονδίνο και ξενοδοχείο – ξεναγήσεις.    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

·         :Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2020.  

·         :Κυριακή 1 Μαρτίου 2020.  

·         : 28 (περίπου 3.  

·         Βασικό πρόγραμμα:  

§  Τετάρτη 26 - 2 – 2020 : Αθήνα – Λονδίνο ξενάγηση πόλης – Σχολείο ομογένειας- 

Βρετανικό Μουσείο . 

§  Πέμπτη  27 - 2 -2020: Λονδίνο – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Επιστημών – Πάρκο 

Αγ. Ιακώβου. 

§  Παρασκευή  28 – 2 – 2020:Κρουαζιέρα Τάμεση – Γκρίνουιτς. 

§  Σάββατο 29 - 2 – 2020: Λονδίνο – Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussaud’s – 

Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο – Οxford street 

 
 
Άλιμος,      13-11-2019 
Αρ. Πρωτ.: 446 
 
 
ΠΡΟΣ: ΔΙΔΕ Δ΄ Αθήνας για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
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§  Κυριακή 1 -3- 2020 Λονδίνο – Κάστρο Γουίντσορ -Αθήνα  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

·         Βασική μετακίνηση με αεροπλάνο στα δρομολόγια Αθήνα- Λονδίνο (πρωινή πτήση) και 

Λονδίνο–Αθήνα (βραδινή πτήση).  

·         Τουριστικό μονώροφο λεωφορείο για τις μετακινήσεις (σχολείο- αεροδρόμιο και 

αντιστρόφως και στις μετακινήσεις στο Λονδίνο). Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, 

επαγγελ

(ζώνες 

ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λπ.). 

·         Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3-4 αστέρων και εν (4 

διανυκτερεύσεις)  

·         .  

·         .  

·         

. 

·         . 

·         

. 

·         

. 

·         -

. 

·         

. 



·         

. 

·         

. 
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         Οι κλειστοί

. Η προβλεπόμενη 

από το νόμο επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα των προσφερόμενων 

παροχών, την αξιοπιστία και την εμπειρία του ταξιδιωτικού πρακτορείου και δεν υποχρεούται να 

επιλέξει το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

. Αλεξάνδ . Γώγου Άρτεμη. 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

                                                         Η Διευθύντρια 

                                                                 Αλεξάνδρα Ευθυμίου  

 

 


