
 

Θέμα: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ Σαξιδιυηικών Γπαθείυν για ηην ππαγμαηοποί-  

            ηζη εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ – επίζκετηρ ζηην Αθήνα και ζηη Βοςλή 
 
Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμοφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ για την τριήμερη 
εκδρομή του ςχολείου μασ ςτην Αθήνα, να τισ ςτείλουν: α) είτε ταχυδρομικά, ςτη διεφθυνςη  Δημοτικό 
Σχολείο Γέφυρας, Δημοκρατίας 18, Γέφυρα  Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57011 β) είτε με επίςκεψη ςτο ςχολείο 
από εκπρόςωπό τουσ, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μζχρι και την Παραςκευή 24 Ιανουαρίου 2020, ζωσ τισ 12 
το μεςημζρι. Η προςφορά και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κατατίθεται ςτο ςχολείο ςε κλειςτό φάκελο. Δεν 
λαμβάνονται υπόψη προςφορζσ ταξιδιωτικϊν γραφείων που ςτζλνονται ςτο ςχολείο μζςω ηλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 
Με κάθε προςφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτωσ και Υπεφθυνη Δήλωςη ότι 
διαθζτει βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νομίμων προχποθζςεων για τη λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου,  η  
οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.  
         

1 ΥΟΛΔΙΟ Γημοηικό σολείο Γέθςπαρ Θεζζαλονίκηρ 

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ  -  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΗ 
Αλαρώξεζε από ηε Γέθπξα ην άββαηο  9  Μαΐος 

2020 ζηηο 6.30 πκ. γηα Αζήλα.  

Δπηζηξνθή ηε Γεςηέπα 11 Μαΐος 2020 θαη άθημε ζηελ 

Γέθπξα ζηηο  9 κκ. πεξίπνπ. 

3 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜ. 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ (καζεηέο / 

ζπλνδνί / εθπαηδεπηηθνί) 

Σξηάληα ελλέα (39) καζεηέο  θαη ζπλνδνί γνλείο, θαζώο 

θαη δύν (2) ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί. 

4 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α – 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
Έλα (1) ζύγρξνλν ιεσθνξείν πνπ ζα δηαζέηεη όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο 

(έιεγρνο ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο, ειαζηηθά ζε θαιή 

θαηάζηαζε θηι.) Τπνρξεσηηθόο έιεγρνο από ηελ 

Σξνραία πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

(μονόκλινα/δίκλινα/ηρίκλινα-πρωινό ή 

ημιδιαηροθή) 

 Γύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό θαη δείπλν 

(ημιδιαηποθή ζε μποςθέ), ζε μελνδνρείν ηεζζάξσλ 

αζηέξσλ, θαηά πξνηίκεζε ζε πεξηνρή θνληά ζην 

Μνπζείν Αθξόπνιεο ή ηελ Πιάθα.  

Γηάζεζε 18 δίθιηλσλ δσκαηίσλ θαη ελόο (1) ηξίθιηλνπ 

δσκαηίνπ. Μνλόθιηλα δσκάηηα (2) γηα ηνπο εθπ/θνύο. 

Να επηζπλάπηεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ 

γξαθείνπ ε Βεβαίυζη Γιαθεζιμόηηηαρ ησλ δσκαηίσλ 

από ην θάζε μελνδνρείν. 

6 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (πρόγραμμα,  

παρακολούθηζη εκδηλώζεων, επίζκεψη 
Σν πξόγξακκα γηα ην ηξηήκεξν είλαη ην εμήο: 

άββαηο 9/5: Αλαρώξεζε από ηελ Γέθπξα Θεζ/λίθεο 

 

                           ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  

                               ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ  

                               ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

                      ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ & Γ.Δ.                                                                              

ΚΔΝΣΡΙΚΗ  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ                                                 

                 Γ/ΝΗ Π.Δ. ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     

                      

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΔΦΤΡΑ 
                                    ΣΗΛ: 2310 715338                                                                               

                                    FAX: 2310 715338                                                              

             ΗΛ. ΣΑΥ/ΜΔΙΟ: mail@dim-gefyr.thess.sch.gr 

                                                                                                                                               

                  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Βαζιλειάδηρ Βαζίληρ                                                             

    

 

Γέθςπα, 16 Ιανοςαπίος 2020  

 

      ΑΡ. ΠΡΩΣ: 10 

 

      ΠΡΟ: 

HATTA  (ύλδεζκνο ησλ ελ Διιάδη 

Σνπξηζηηθώλ & Σαμηδησηηθώλ Γξαθείσλ) 
 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 



χώρων, γεύμαηα κηλ.) ζηηο 6.30 πκ.  

Δπίζθεςε ζηηο 3.30 κκ. πεξίπνπ ζην Μοςζείο 

Ακπόποληρ (με ξεναγό) και ζηη ζςνέσεια ζηην 

Ακπόπολη (με ξεναγό). 
Άθημε ζην μελνδνρείν. 

Κςπιακή 10/5: Δπίζθεςε ζηηο 9 πκ. πεξίπνπ ζην 

Δθνικό Ιζηοπικό Μοςζείο (Παλαιά Βοςλή).  

Δπίζθεςε ζηηο 11 πκ. ζην Μλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ 

ηξαηηώηε. 

Δπίζθεςε ζηε Βοςλή ζηηο 3 κκ. 

Δπίζθεςε ζην Δθνικό Απσαιολογικό Μοςζείο Αθήναρ 

ζηηο 5 κκ., κε ξεναγό. ύληνκε επίζθεςε ζηνλ ρώξν ηνπ 

Πνιπηερλείνπ.  

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Γεςηέπα 11/5: Δπίζθεςε ζην Αηηικό Πάπκο ζηιρ 10 

πμ.  
Αλαρώξεζε από ηελ Αζήλα  πεξίπνπ ζηε 1 κκ.  

Άθημε ζηελ Γέθπξα πεξίπνπ ζηηο 9 κκ. 

Η πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεκν ξεναγό 

γηα ηελ Ακπόπολη,  ην Μοςζείο Ακπόποληρ, θαζώο 

θαη ην Δθνικό Απσαιολογικό Μοςζείο ηηρ Αθήναρ. 

Δίλαη πξνηηκόηεξν ν/ε ζπλνδόο ηνπ ηαμηδησηηθνύ 

γξαθείνπ λα είλαη  θαη μελαγόο ζηηο επηζθέςεηο ζηα 

κνπζεία θαη ζηελ Αθξόπνιε. 

7 ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ (μόνο εάν 

πρόκειηαι για πολυήμερη εκδρομή) 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΘΔΣΗ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΦΗ ΔΞΟΓΧΝ Δ 

ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Η 

ΑΘΔΝΔΙΑ 

ΝΑΙ           

Δπηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζε γνλέα θαη καζεηή ζε 

πεξίπησζε πνπ γηα απνδεδεηγκέλνπο ιόγνπο αλσηέξαο 

βίαο ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο καηαησζεί ε ζπκκεηνρή 

ηνπο. 

9 ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ ΣΑΞΙΓΙΟΤ (ζυμπερ. 

ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ (ΤΝ 

ΦΠΑ) 

ΝΑΙ  

Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ε ηηκή θαη’ άηνκν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εκηδηαηξνθήο ζε κπνπθέ θαη 

ησλ μελαγώλ. 

Έθδνζε απόδεημεο ζην όλνκα ηνπ θάζε γνλέα, κε ην 

ζπλνιηθό πνζό γηα γνλέα θαη παηδί. 

11 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΧΡΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Παπαζκεςή 24 Ιανοςαπίος 2020 

ζηιρ 12 ηο μεζημέπι 

12 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Παπαζκεςή 24 Ιανοςαπίος 2020 

ζηη 1.30 μμ. 
 

 
                                                                                    Ο Διευθυντήσ  του ςχολείου  

 Βαςιλειάδησ Βαςίλησ 
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