
Καλφαγιάννειο Γυμνάσιο Φίλιας 

Το Καλφαγιάννειο Γυμνάσιο Φίλιας στα πλαίσια του προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων 

της Βουλής των Ελλήνων, που εκπονείται από το Ίδρυμα της Βουλής για τη Δημοκρατία και τον Κοι-

νοβουλευτισμό θα προγραμματίσει εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία έχει τα παρακάτω στοιχεία: 

Προορισμός: Αθήνα 

Ημερομηνία: Από 24 Απριλίου έως 26 Απριλίου 2015. 

Αριθμός συμμετεχόντων: 13. 

Μαθητές: 11. 

Καθηγητές: 02. 

 Αναχώρηση από Μυτιλήνη: Παρασκευή 24 Απριλίου το απόγευμα ακτοπλοϊκώς. 

 Αναχώρηση από Αθήνα: Κυριακή 26 Απριλίου το βράδυ ακτοπλοϊκώς. 

Στην προσφορά δεν πρέπει να υπολογιστούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 

 Διαμονή στην Αθήνα σε ξενοδοχείο τριών (3) ή τεσσάρων (4) αστέρων με πρωινό, περιοχή Συ-

ντάγματος. 

 Παραλαβή από το λιμάνι του Πειραιά και μεταφορά στο Ξενοδοχείο με λεωφορείο.  

 Παραλαβή από το Ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι του Πειραιά με λεωφορείο. 

 Δύο (2) Ημερήσιες εκδρομές εντός Αθηνών με λεωφορείο, το οποίο πρέπει να διαθέτει όλες τις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από το ΚΤΕΟ, έγγραφα 

καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλή-

ρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) καθώς και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση 

μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί, κ.λ.π). 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για τη τέλεση 

σχολικών εκδρομών. 

 Ασφαλιστική κάλυψη για την διάρκεια του ταξιδιού. 

 Ρητή αναφορά κατηγορίας καταλύματος. 

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, απαγορευτικό κ.λ.π.). 

 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή. 

 Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλω-

ση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

 Αν η προσφορά σας επιλεγεί θα πρέπει να την αποστείλετε και σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή 

pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Θα ακολουθήσει η υπογραφή σύμβα-

σης. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρ-

τίου 2015 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντή του Καλφαγιάννειου Γυμνασίου Φίλιας. 



Πληροφορίες κ. Συναχείρης Χρήστος. 6976112654 

Τηλ. Επικοινωνίας Καλφαγιάννειου Γυμνασίου Φίλιας: 2253098250. 

Email: mail@gym-filias.les.sch.gr 
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