ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
-----

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΜΕΡΕ ΚΑΣΑΘΕΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ
----2o ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΤΚΕΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ: Οδ.& Απ. Φωκά 17, 56626 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Πλθροφορίεσ: Χρφςα Σαμίςογλου
Σθλ.: 2310-218820
FAX: 2310-968513
E- Mail : 2dimsyke@sch.gr

υκιζσ : 29/01/2018
Αρ. Πρωτ.: 26
ΠΡΟ:
HATTA
ΤΝΔΕΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ &
ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΙΝ:
Δ/νζη Α/βαθμιας Εκπαίδευζης
Δυηικής Θεζζαλονίκης

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων για πραγματοποίηςη ςχολικήσ
εκδρομήσ- επίςκεψησ ςτην Βουλή των Ελλήνων ςτην Αθήνα»
Παρακαλοφμε και προςκαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον
και να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά με τθν εκδρομι του χολείου μασ ςτθν Ακινα, να τισ αποςτείλουν: α) είτε ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ: 2ο Δθμοτικό χολείο υκεϊν Θεςςαλονίκθσ, Οδ. & Απ. Φωκά
17 υκιζσ Σ.Κ. 56626 Θεςςαλονίκθ β) είτε με επίςκεψθ εκπροςϊπου του γραφείου ςτο χολείο. Οι προςφορζσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ πρζπει να κατατεκοφν ςε κλειςτό φάκελο. Δεν κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ ταξιδιωτικϊν γραφείων οι οποίεσ ζχουν αποςταλεί ςτο χολείο με οποιονδιποτε άλλο τρόπο κακϊσ και
οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ. ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, λαμβάνεται υπόψθ θ ςφραγίδα του
ταχυδρομείου.
Προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τα
ακόλουκα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΗ

Αναχϊρθςθ: Παραςκευι 8 Ιουνίου 2018 και ϊρα 6:30 π.μ.
Επιςτροφι: Κυριακι 10 Ιουνίου 2018 και ϊρα 22:00 μ.μ.
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ
83 μακθτζσ/τριεσ και ςυνοδοί
4 εκπαιδευτικοί
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ-ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Δφο ταξιδιωτικά λεωφορεία (50 Θζςεων) που κα διακζτουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ (ζλεγχοσ ΚΣΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ, ελαςτικά ςε άριςτθ κατάςταςθ κτλ). Πριν τθν αναχϊρθςθ κα προθγθκεί ζλεγχοσ από τθν Σροχαία. Σα λεωφορεία κα πρζπει να είναι διακζςιμα όλο το 24/ωρο για
κάλυψθ τυχόν αναγκϊν των μακθτϊν/τριϊν
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ
Δφο διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 4 αςτζρων κατά προτίμθςθ ςε περιοχι ςτθν περιοχι του Μουςείου τθσ
Ακρόπολθσ, περιοχι υντάγματοσ, Αμπελόκθπουσ, Κουκάκι, Πλάκα, Π. Φάλθρο. Να δοκεί τιμι για το κόςτοσ
ςυμμετοχισ με θμιδιατροφι και χωρίσ θμιδιατροφι (μόνο πρωινό). Να υπάρχουν διακζςιμα δίκλινα και
τρίκλινα (1-2) δωμάτια για τουσ μακθτζσ/τριεσ και τουσ γονείσ τουσ και μονόκλινα για τουσ εκπαιδευτικοφσ.

Σο πρακτορείο κα πρζπει με τθ ςφναψθ του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ να προςκομίςει αποδεικτικό διακεςιμότθτασ δωματίων ςτο κατάλυμα το οποίο κα επιλεχκεί.
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (πρόγραμμα, επιςκζψεισ κτλ)
Σο πρόγραμμα ζχει καταρτιςτεί ωσ εξισ:
Παρασκεσή (8-6-2018)
1η μέρα
6:30: Ανασώπηζη ηο ππυί από ηιρ Σςκιέρ για Αθήνα με ηιρ απαπαίηηηερ ζηάζειρ.
16:00: Άθιξη ζηην Αθήνα.
17:00: Επίζκετη (απεςθείαρ) και παπακολούθηζη παπάζηαζηρ με ηα δελθίνια ζηο
Αηηικό Πάπκο.
19:30: Άθιξη ζηο ξενοδοσείο. Τακηοποίηζη ζηα δυμάηια
Σάββατο(9-6-2018)
2η μέρα
9.00: Επίζκετη ζηον Ιερό Βράτο της Ακρόπολης
11:00: Επίζκετη ζηο Αρταιολογικό Μοσσείο της Ακρόπολης
14:00: Επίζκετη ζηη «Βοσλή των Ελλήνων».
15:30: Επίζκετη στον Εθνικό Κήπο
Επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο – Γεύμα - Ξεκούπαζη
19:30: Πεπιήγηζη με ηο λευθοπείο.
Ελεύθεπη πεπιήγηζη ζηα ζηενά ηηρ Πλάκαρ- Μοναζηηπάκι
24:00: Επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο.
Κσριακή (10-6-2018)
3η μέρα
9:30: Επίζκετη ζηο Εθνικό Ιστορικό Μοσσείο (Παλιά Βοςλή)
11:00: Παρακολούθηση της αλλαγής υροσράς στο
Μνημείο Άγνωστοσ Στρατιώτη
12:30:Ανασώπηζη για Θεζζαλονίκη με ηιρ απαπαίηηηερ ζηάζειρ.
(Παναθηναφκό Σηάδιο-Πολςηεσνείο-Θεπμοπύλερ)

Οι προςφορζσ πρζπει να περιλαμβάνουν 2 (δφο) επίςθμουσ ξεναγοφσ για το Βράχο τθσ Ακρόπολθσ, το Μουςείο Ακρόπολθσ και το Εκνικό Ιςτορικό Μουςείο κακϊσ και ςυνοδό του πρακτορείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια
του ταξιδιοφ.
Να υπάρχει υποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή
Να υπάρχει πρόςκετθ προαιρετική αςφάλιςη κάλυψησ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ
καθϊσ και επιςτροφή χρημάτων ςε γονζα και μαθητή/τρια ςε περίπτωςθ που για αποδεδειγμζνουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι αιφνίδιασ αςκζνειασ ματαιωκεί θ όποια ςυμμετοχι.
Να αναγράφεται θ τελική ςυνολική τιμή οργανωμζνου ταξιδιοφ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΠΑ καθϊσ και η επιβάρυνςη κατά άτομο. Να υπολογιςτεί θ ζκδοςη απόδειξησ ςτο όνομα κάκε γονζα με το ποςό
για κάκε ςυμμετζχοντα. Να αναγράφεται εάν υπάρχει θ δυνατότθτα για παροχή 3 free για μακθτζσ/τριεσ
του χολείου μασ οι οποίοι αντιμετωπίηουν ςοβαρά οικονομικά προβλιματα.
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΕΣΑΡΣΗ 14 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2018 και ϊρα 12:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2018 και ϊρα 13:00 μ.μ.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Dr. ΦΡΥΣΑ ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ
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