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Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα στα πλαίσια επίσκεψης
της ΣΤ΄τάξης του σχολείου μας στην Βουλή των Ελλήνων
Παρακαλούμε να αναρτήσετε το αίτημά μας για πραγματοποίηση τριήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω
ημερομηνίες, 25-26-27 Απριλίου 2020. Θα συμμετάσχουν σε αυτήν 37 μαθητές , 36 γονείς
(σύνολο 73 μαθητές και γονείς) και 3 συνοδοί. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με
λεωφορείο. Όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να
υποβάλλουν τις προσφορές τους πρέπει να τις καταθέσουν κλειστές στο σχολείο και
συγκεκριμένα με τους εξής τρόπους:
1. Προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο γραφείο του Διευθυντή
2. Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο σχολείο
(1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης – Ελ. Βενιζέλου 99 Νεάπολη
Θεσσαλονίκης – 56728)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά από
την τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της Διευθύντριας του σχολείου. Μετά
την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και
το σχολείο θα συντάξει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό) η
οποία και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέλη.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για
την λειτουργία του τουριστικού γραφείου η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
1.

ΣΧΟΛΕΙΟ

1Ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης
Θεσσαλονίκης

2.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αναχώρηση για Αθήνα νωρίς το πρωί της
25ης Απριλίου 2020 (ημέρα Σάββατο)

3.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜ.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές – γονείς – συνοδοί εκπαιδευτικοί)

Μαθητές 37 – γονείς 36 – συνοδοί
εκπαιδευτικοί 3

4.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

Δεύτερος
οδηγός
λεωφορείου.
Λεωφορεία που θα διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές από την
κείμενη νομοθεσία και θα πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις ασφάλειας για την
μετακίνηση
των
μαθητών
από
Θεσσαλονίκη
προς
Αθήνα
και
αντίστροφα. Υποχρεωτικός ο έλεγχος των
λεωφορείων από την Τροχαία

5.

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

Ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων με πρωινό (και
ημιδιατροφή σε περίπτωση επιλογής
ανάλογου πακέτου) στο κέντρο της
Αθήνας. Τα δωμάτια για τους μαθητές και
τους συνοδούς γονείς θα είναι τρίκλινα,
δίκλινα και μονόκλινα για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς. Τα ξενοδοχεία που θα
προταθούν θα πρέπει να συνοδεύονται
από αποδεικτικό διαθεσιμότητας

6.

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

Το πρόγραμμα θα είναι το εξής σε γενικές
γραμμές: (θα κατατεθεί αναλυτικό μετά
την επιλογή του πρακτορείου και ύστερα
από την οριστικοποίηση των επισκέψεων)

ΜΕΣΟ/Α

–

Αθήνα - Βουλή Ελλήνων – Μουσείο
Ακρόπολης - Ακρόπολη – Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθηνών - Ευγενίδειο Ίδρυμα –
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος – - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (Γουλανδρή) Πλάκα - Μοναστηράκι
Επίσης θα προβλεφθεί επαγγελματίας
ξεναγός
στο
Μουσείο
και
στον
Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
Επίσημο συνοδό του γραφείου
7.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

8.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ
ΣΕ

ΝΑΙ
Η προαιρετική ασφάλιση θα καλύψει τα
έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας με πλήρη ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη
όπως
και
επιστροφή
χρημάτων σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή
αιφνίδιας ασθένειας που θα ματαιώσει
την συμμετοχή μαθητή ή γονέα
9.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
(συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
Η
τελική
τιμή
με
ΦΠΑ
συμπεριλαμβανομένης της διαμονής στο
ξενοδοχείο,
την
ημιδιατροφή
(σε
περίπτωση επιλογής ανάλογου πακέτου)
και ξεναγού για το Μουσείο και τον
Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης)

10.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπεριλ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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 μέχρι την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου
2020 και ώρα 13:15. Εκπρόθεσμες
προσφορές δεν θα ανοιχτούν και θα
επιστραφούν στους αποστολείς
Η επιτροπή (τριμελής όπως ορίζεται από
την κείμενη νομοθεσία) που θα επιλέξει
το πρακτορείο θα συνεδριάσει την Τρίτη 4
Φεβρουαρίου, στις 13:30 το μεσημέρι, στο
γραφείο της Δ/ντριας του Σχολείου

Σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των
χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή
αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να
προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια.
Επίσης σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες για λόγους ανωτέρας βίας αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός
των προβλεπόμενων από την Υ.Α 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β΄681/06.03.2017) χρονικών περιόδων.

Με εκτίμηση
Η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Νεάπολης Θεσσαλονίκης
Κλεονίκη Ξιμίνη

