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

         Το 2ο 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 

·         Αναχώρηση :Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020.  

·         Επιστροφή:Κυριακή 1 Μαρτίου 2020.  

·         Συμμετέχουν συνολικά 31 άτομα: Μαθητές 28 (περίπου), Εκπαιδευτικοί 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΄ Αθηνας για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 



§  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, 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) 

καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες 

ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λπ.). 

·         Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3-4 αστέρων και εντός της πόλης του Λονδίνου (4 

διανυκτερεύσεις)  

·         Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

·         Συνοδός του γραφείου.  

·         Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση που 

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όλων των μετακινούμενων μαθητών και 

εκπαιδευτικών. Να διασφαλίζεται η πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

·         Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

·         Λίστα σχολείων του νομού Αττικής που ταξίδεψαν με το τουριστικό γραφείο την τελευταία 

διετία. 

·         Όλοι οι προτεινόμενοι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας πρέπει να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. 

·         Το ταξιδιωτικό γραφείο να φέρει σε επαφή μέσω e-mail το σχολείο με το προτεινόμενο 

ξενοδοχείο, ώστε αυτό να επιβεβαιώσει ότι δέχεται τους μαθητές μας για τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες. 

·         Το ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεούται να καταθέσει στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

του σήματος. 



·         Απόδοση από τον υποψήφιο ανάδοχο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων 

του συμβολαίου από πλευράς του. 

·         Οι προσφορές μπορούν να περιλαμβάνουν πολλαπλές επιλογές (π.χ. όσον αφορά τις πτήσεις 

ή το ξενοδοχείο), ώστε το σχολείο να μπορεί να επιλέξει μία από αυτές. 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή. 

         Οι κλειστοί φάκελοι των προσφορών μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 2ο Γυμνάσιο Αλίμου μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται παραπάνω. Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν 

από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. 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. 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν οι εκπρόσωποι των πρακτορείων να επικοινωνούν με τη 

διευθύντρια του σχολείου κα. Αλεξάνδρα Ευθυμίου ή την εκπαιδευτικό κα. Γώγου Άρτεμη. 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      
                                                         Η Διευθύντρια 

                                                                 Αλεξάνδρα Ευθυμίου  

 
 


