ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ο
8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX:
E mail

Ελευθέριο: 9/11/18
Αρ. Πρωτ.: 241

ΠΡΟΣ
Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών Γραφείων (H.A.T.T.A.)

: Κρήτης κ΄ Κύπρου (γωνία)
: 2310774467
: 2310774467
: 2310774467
: mail@8dim-elefth.thess.sch.gr

Κοιν.: 1. Δ/νση Π.Ε. Δυτ.
Θεσ/νίκης
2. Φ. Αρχείου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην
Αθήνα με λεωφορείο με σκοπό την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων»
ΣΧΕΤ: 480/ΙΑ/17-01-2012 Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις
προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή (ή Μετακίνηση) του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η
οποία βρίσκεται σε ισχύ.
8ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Αθήνα, με αναχώρηση στις 06:30 της 15ης
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Μαρτίου 2019 και επιστροφή στη Θεσ/νίκη
στις 22:00 της 17ης Μαρτίου 2019.

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Μαθητές & Συνοδοί γονείς: 72 άτομα

(μαθητές / καθηγητές)

(περίπου)
Συνοδοί Εκπ/κοί: 3

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

Λεωφορεία που να διαθέτουν όλες τις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

προβλεπόμενες προδιαγραφές από την
κείμενη νομοθεσία και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις ασφαλείας για την μετακίνηση
των μαθητών.

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

Ξενοδοχείο 3 αστέρων και πάνω. Με πρωινό

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή και ημιδιατροφή .
ημιδιατροφή)

Ξενοδοχείο 3 αστέρων και πάνω. Με πρωινό.
Τα δωμάτια για τους μαθητές και τους γονείς

τους να είναι δίκλινα ή τρίκλινα (χωρίς
ράντσο) και μονόκλινα για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς.
* Συμπληρωματικά θα θέλαμε με την
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού να
κατατεθεί γραπτή βεβαίωση του ξενοδοχείου
ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό
δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα)
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη
διαμονή.
6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση

Αττικό Πάρκο, Ακρόπολη και Νέο Μουσείο

εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

Ακρόπολης με τη συνοδεία ξεναγών, Βουλή,
Παλιά Βουλή με τη συνοδεία ξεναγών, περίπατος στο ιστορικό κέντρο (Μοναστηράκι,
Πλάκα, Ζάππειο, Θησείο, Πλατεία Συντάγματος), Θωρηκτό Αβέρωφ.
* Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις.

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΑΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη

Θα πρέπει να υπάρχει Ασφάλιση Ευθύνης

εκδρομή)

Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄

ΝΑΙ
Θα πρέπει να υπάρχει Πρόσθετη

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*

προαιρετική Ασφάλιση η οποία να
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας με πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
(Αριθμός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου) όπως
και να υπάρχει
επιστροφή χρημάτων σε μαθητή ή
γονέα που για αποδεδειγμένους λόγους
ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας
θα ματαιώσει τη συμμετοχή του.

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ

ΝΑΙ

ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει η
συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής
συμπεριλαμβανομένης της διαμονής στο
ξενοδοχείο.

2

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει η
τελική επιβάρυνση ανά άτομο με ΦΠΑ της
εκδρομής συμπεριλαμβανομένης της
διαμονής στο ξενοδοχείο. Η έκδοση των
αποδείξεων θα πρέπει να γίνει χωριστά για
κάθε γονέα/συνοδό.

11

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:30

ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Αδάμ Δημήτριος
α.α
Η Υποδιευθύντρια

Δεφίγγου Σταματία

3

