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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση τριήμερης σχολικής εκδρομής - μετακίνησης»
Οι Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Σχολείου μας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος στη
Βουλή των Ελλήνων, προτίθενται να πραγματοποιήσουν 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Αθήνα, στις 21, 22 και 23 Απριλίου 2018.
Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης έχει ως εξής:
1η μέρα, 21-04-2018: Αναχώρηση στις 06.30΄π.μ. από το Σχολείο – Επίσκεψη στο Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο -Άφιξη στην Αθήνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο –– Δείπνο.
2η μέρα,22-04-2018: Περιήγηση με λεωφορείο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας Παρακολούθηση της αλλαγής φρουράς στο Σύνταγμα -Επίσκεψη-ξενάγηση στο Μουσείο
Ακρόπολης - Επίσκεψη–ξενάγηση στην Ακρόπολη–– Επιστροφή στο ξενοδοχείο –Γεύμα- Βόλτα
στην Αρχαία αγορά, Πλάκα, Μοναστηράκι, Ερμού, μετακίνηση με το μετρό.
3η μέρα, 23-04-2018: Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων – Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος–Αναχώρηση (12:30) και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (στις 22:00) .
Σύνολο συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική επίσκεψη: 116 (μαθητές/τριες, συνοδοί γονείς –
κηδεμόνες και συνοδοί εκπαιδευτικοί).
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να
υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του 8ου Ολοήμερου Δημοτικού
Σχολείου Σταυρούπολης το αργότερο έως την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11:30.
Στην προσφορά είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται:
1. Η μεταφορά και οι περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα, με λεωφορεία που θα
πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.
2. Η διαμονή με ημιδιατροφή σε μπουφέ, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και άνω, κατά προτίμηση
στις περιοχές της Ακρόπολης, του Συντάγματος, των Αμπελοκήπων και του Παλαιού
Φαλήρου, εύκολα προσβάσιμο με λεωφορεία, σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για μαθητές και
συνοδούς και μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται τα
ονόματα των προτεινόμενων ξενοδοχείων, οι παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες καθώς και
αποδεικτικά διαθεσιμότητας για όλα τα ξενοδοχεία της προσφοράς
3. Αρχηγός – συνοδός του γραφείου και 3 επίσημοι ξεναγοί (3 για στο Μουσείο Ακρόπολης
και 3 για το Βράχο της Ακρόπολης)
4. Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη και ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης.
5. Οι γενικοί όροι συμμετοχής στην εκπαιδευτική επίσκεψη.
6. Η τιμή κατά άτομο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη
Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου που θα αναλάβει να
πραγματοποιήσει την εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου μας θα γίνει από 3μελή επιτροπή που
θα ορισθεί από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα
12:00, στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου με κριτήρια όχι μόνο οικονομικά αλλά και
ποιοτικά.
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Αθανασιάδης Θεόδωρος

