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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση
σχολικής εκδρομής.
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή του σχολείου μας. Η προσφορά θα
κατατίθεται κλειστή στο σχολείο με τους εξής τρόπους α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο γραφείο
του Διευθυντή β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο σχολείο ( 3ο
Δημοτικό Σχολείο Σίνδου, Οδός 28ης Οκτωβρίου 1 Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά. Μετά την
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου.
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. Οι προδιαγραφές της εκπαιδευτικής εκδρομής
είναι οι ακόλουθες:
1

ΣΧΟΛΕΙΟ

3ο Δημοτικό Σχολείο Σίνδου

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Αθήνα, με αναχώρηση στις 07:00
π.μ. της Παρασκευής 25ης Μαΐου
2018 και επιστροφή στη Σίνδο
Θεσσαλονίκης, στις 10:00 μ.μ. της
27ης Μαΐου 2018.

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές / καθηγητές)

32 μαθητές,32 γονείς και 3
εκπαιδευτικοί

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λεωφορείο που να διαθέτει όλες τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές από
την κείμενη νομοθεσία και να πληροί
όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για
τη μετακίνηση των μαθητών ,
υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άριστης
κατάστασης και θα είναι διαθέσιμο όλο

το 24ωρο. .
5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή
ημιδιατροφή)

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο
διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας
και ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας
και υγιεινής.
Ξενοδοχείο 4 αστέρων και άνω με
ημιδιατροφή , στο ιστορικό κέντρο
της Αθήνας (Ακρόπολη, Θησείο)ή
άλλης περιοχής με μεγάλο δρόμο
μπροστά για την προσέγγιση των
λεωφορείων.. Τα ξενοδοχεία που θα
προταθούν, θα πρέπει να
συνοδεύονται από αποδεικτικό
διαθεσιμότητας.
Τα δωμάτια για τους μαθητές και
τους γονείς τους να είναι δίκλινα
(δίχως ράντσο) και μονόκλινα για
τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Τα
ξενοδοχεία που θα προταθούν θα
πρέπει να συνοδεύονται από
αποδεικτικό διαθεσιμότητας
Πρόσθετες υπηρεσίες : Ξεναγός σε
όλη τη διάρκεια της εκδρομής

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

Πρόγραμμα:
1 η ημέρα: Παρασκευή, 25/05/2018.
Αναχώρηση στις 07:00 από το 3ο
Δημοτικό Σχολείο Σίνδου για Αθήνα
με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ
και ξεκούραση. Άφιξη στην Αθήνα,
τακτοποίηση και ανάπαυση στο
ξενοδοχείο.
Στις 17:00 επίσκεψη στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο και στη
συνέχεια μετακίνηση στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας. Ελεύθερος
χρόνος για ψώνια και διασκέδαση.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Σάββατο 26/05/2017
Πρωινό στο ξενοδοχείο στις 08:00.΄
Αναχώρηση στις 09:00΄ για επίσκεψη
στην Εθνική Πινακοθήκη.
Στις 12:00 επίσκεψη στο Μουσείο
της Ακρόπολης και στον Ιερό Βράχο
της Ακρόπολης.
Το Τουριστικό Γραφείο θα πρέπει να
προβλέψει τη διάθεση επαγγελματία
ξεναγού στο Μουσείο και στον
Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης .
Στις 16:00 επίσκεψη στο Αττικό

Πάρκο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.
3 η ημέρα: Κυριακή, 27/05/2018.
Πρωινό στο ξενοδοχείο στις 08:30
Αναχώρηση στις 09:30 για την
Πλατεία Συντάγματος και την
αλλαγή της Φρουράς στη Βουλή .
Στις 11:00 η επίσκεψη στο χώρο του
Κοινοβουλίου.
Στη συνέχεια μετακίνηση και
ξενάγηση στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Μετά το τέλος της επίσκεψης
αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Στάση
για φαγητό και καφέ-αναψυκτικό στα
Καμμένα Βούρλα. Προβλεπόμενη
άφιξη στη Σίνδο στις 21:30-22:00
Θα πρέπει να υπάρχει Ασφάλιση
Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη
εκδρομή)

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*

Θα πρέπει να υπάρχει Πρόσθετη
προαιρετική Ασφάλιση η οποία να
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας με πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (
Αριθμός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
Αστικής Ευθύνης) 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
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

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

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

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

11

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα πρέπει να
σταλούν στο σχολείο έως και την
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
και ώρα 13:00 το μεσημέρι.
Εκπρόθεσμες προσφορές θα

επιστραφούν στους αποστολείς
τους δίχως να ανοιχθούν.
12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από
Επιτροπή που θα αξιολογήσει και
θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο
τη Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
και ώρα 09:00

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Παπαθωμάς Ιωάννης

