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Προς :

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

Κοιν. : - Δ/νση Π.Ε. Νομού Ιωαννίνων

- Σχολική Σύμβουλο 3ης Εκπαιδευτικής Περιφερείας Ν. Ιωαννίνων
- Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση 3ήμερης σχολικής εκδρομής της Στ΄ τάξης του Σχολείου μας στο
Ναύπλιο στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος που εκπονεί η συγκεκριμένη
τάξη, με τίτλο: «Ταξίδι στο Παρελθόν… Ναύπλιο».
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.
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ΣΧΟΛΕΙΟ

Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ

Ναύπλιο (Ιωάννινα-Αιτωλικό-Μυκήνες-Ναύπλιο
-Υποδοχή από το ΚΠΕ Ν. Κίου-Ιωάννινα)
Αναχώρηση:
Κυριακή 20/05/2018
από
Ιωάννινα και
Επιστροφή: Τρίτη 22/05/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ μαθητές: 25
(μαθητές / καθηγητές)
καθηγητές: 4
1

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λεωφορεία που να διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές από την
κείμενη νομοθεσία και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση
των μαθητών.
Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 24
ώρες το 24/ωρο και θα υπάρξει έλεγχος από την
τροχαία πριν την αναχώρηση.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
Η προσφορά να περιλαμβάνει διαμονή σε
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα- ξενοδοχείο 4* και άνω σε δίκλινα ή τρίκλινα
πρωινό ή ημιδιατροφή)
δωμάτια, με παροχή ημιδιατροφής (πρωινό και
ένα γεύμα) ανάλογα με τις συμμετοχές.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί δεσμεύεται για
την έγκυρη κράτηση δωματίων στο κατάλυμα
που θα επιλεγεί και θα εγγυηθεί τη διαμονή στο
συγκεκριμένο κατάλυμα. Σε περίπτωση αλλαγής
του καταλύματος με ευθύνη του πρακτορείου,
ιδίως σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, το
πρακτορείο δεσμεύεται για την πλήρη καταβολή
των καταβληθέντων χρημάτων και αποδεσμεύει
το Σχολείο από το ιδιωτικό συμφωνητικό.
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,
παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη
χώρων, γεύματα, κτλ.)

1η ΜΕΡΑ: Κυριακή 20 Μαΐου 2018
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΥΚΗΝΕΣΝΑΥΠΛΙΟ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΕ Ν.ΚΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Αναχώρηση από την πλατεία
Πύρρου (Περιφέρεια Ηπείρου) με προορισμό το
Αιτωλικό και επίσκεψη στο Μουσείο Χαρακτικής
Βάσως Κατράκη. Αναχώρηση και επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών. Άφιξη στο
Ναύπλιο. Υποδοχή από το Κ.Π.Π. Ν.Κίου.
Τακτοποίηση και γεύμα στο ξενοδοχείο.
Επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και
δείπνο.
Επιστροφή
στο
ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: Δευτέρα 21 Μαΐου 2018
(ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ ΤΟ ΚΠΕ Ν.ΚΙΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ)
Πρωινό. Αναχώρηση για το ΚΠΕ Ν.ΚΙΟΥ
Υλοποίηση εκπ/κού προγράμματος με τίτλο:
«Ταξίδι στο παρελθόν… Ναύπλιο». Περιήγηση
στην πόλη του Ναυπλίου. Επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό,
στο
Λαογραφικό
Μουσείο
Ναυπλίου
«Πελοποννησιακό
Λαογραφικό
Ίδρυμα "Β. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ"». Αναχώρηση για
το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ξενάγηση
στον αρχαιολογικό χώρο. Γεύμα. Αναχώρηση
για τον Πολυχώρο «Φουγάρο» για υλοποίηση
εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: Τρίτη 22 Μαΐου 2018
(ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πρωινό. Αναχώρηση για την πόλη του
Ναυπλίου. Αναχώρηση για την πόλη του
Μεσολογγίου. Περιήγηση στο Πάρκο των
Ηρώων του Μεσολογγίου. Αναχώρηση για τα
Ιωάννινα.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΑΙ
2

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για
πολυήμερη εκδρομή)

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,
όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*

ΝΑΙ
Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού
εκπαιδευτικού όπως και να υπάρχει επιστροφή
χρημάτων σε μαθητή που για αποδεδειγμένους
λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας θα
ματαιώσει τη συμμετοχή του.
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική
συνολική τιμή (με Φ.Π.Α.) της εκδρομής, αλλά
και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις
δύο
παραπάνω
περιπτώσεις
των
μέσων
μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. Φ.Π.Α.) Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει η τελική
επιβάρυνση ανά άτομο με Φ.Π.Α. της εκδρομής
συμπεριλαμβανομένης
της
διαμονής
στο
ξενοδοχείο.
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε
κλειστούς φακέλους μέχρι και την Τετάρτη
18/4/2018 και ώρα 13:30 στο γραφείο της
Διεύθυνσης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου
Ιωαννίνων.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 18/4/2018 και ώρα 14:30

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η
επιτροπή αξιολόγησης πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού
γραφείου, το εύρος των προσφερόμενων παροχών την παλαιότητα του λεωφορείου και δεν
υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.
Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ελένη Παπανικολάου

3

