
 

 
 

ΘΕΜΑ:  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών 

γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής » 
 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να υποβάλουν τις προσφορές τους για την 
τριήμερη εκδρομή του σχολείου μας στην Αθήνα, να τις στείλουν:  

α) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Βαθύλακου: Λυμπέρη Παυλιδάκη, 
Βαθύλακος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57011   

β) είτε με επίσκεψη στο σχολείο από εκπρόσωπό τους μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 

στις 12 το μεσημέρι 
 
Η προσφορά και στις δύο περιπτώσεις κατατίθεται κλειστή σε φάκελο στο σχολείο. Δεν λαμβάνονται 

υπόψη προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων μέσω e-mail. 
 
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.  
 
         

1 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βαθύλακου 

2 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  -  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Αναχώρηση την Τετάρτη  6  Μαΐου 2020 στις 6.30 πμ. 
για Αθήνα.  

Επιστροφή την Παρασκευή 8 Μαΐου και άφιξη στον 
Βαθύλακο στις 9 μμ. περίπου. 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / 
καθηγητές) 

40 μαθητές και 40 συνοδοί γονείς, καθώς και τρεις (3) 
εκπαιδευτικοί. 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

--- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
--- 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 

  
 
 

Βαθύλακος,     20  Ιαν  2020  
Αρ. Πρωτ.:        004 
 
 
 
 

 

Ταχ. δ/νση : ΛΥΜΠΕΡΗ ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ 
ΠΡΟΣ 
HATTA  (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι 
Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων) 

Τ.Κ. – Πόλη : 57011    ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ 
Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
Τηλέφωνο : 2310 719231 
Fax : 2310 719231 

e-mail : mail@dim-vathyl.thess.sch.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δυτικής Θεσσαλονίκης 

  

  



4 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λεωφορεία που θα τηρούν όλες τις προβλεπόμενες 
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης (έλεγχος ΚΤΕΟ, 
ζώνες ασφαλείας, ελαστικά σε καλή κατάσταση κτλ.)  

Υποχρεωτικός έλεγχος από την Τροχαία. 

5 

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

Να αναφέρεται το όνομα, η κατηγορία και η ακριβής 
τοποθεσία του ξενοδοχείου.  

Δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό και γεύμα ή δείπνο 
(ημιδιατροφή σε μπουφέ) σε ξενοδοχείο τεσσάρων 
αστέρων και κατά προτίμηση σε περιοχή κοντά στο 
Μουσείο Ακρόπολης, ή στην Πλάκα ή στο Θησείο.  

Διάθεση δίκλινων δωματίων για παιδί και γονέα. 

Μονόκλινα δωμάτια για τους εκπαιδευτικούς. 

Να αναφέρεται τιμή για διανυκτέρευση με ημιδιατροφή 

Για τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να 
υπάρχει συνοδευτικά αποδεικτικό διαθεσιμότητας. 

6 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  
παρακολούθηση εκδηλώσεων, 
επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.) 

Ενδεικτικά το πρόγραμμα για την εκδρομή είναι το εξής: 

Τετάρτη  6/5:  

Αναχώρηση από τον Βαθύλακο Θεσ/νίκης στις 6.30 π.μ. 
Επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο και μετά άφιξη στο 
ξενοδοχείο. 

Πέμπτη 7/5:  

Επίσκεψη στις 9.00 π.μ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο με 
διπλωματούχο ξεναγό. 

Επίσκεψη στις 10.00 π.μ. στην Παλιά Βουλή 

Επίσκεψη από τις 16.00  έως 17.00 στη Βουλή.  

Παρασκευή 8/5: 

Επίσκεψη στις 9.00 π.μ. στην Ακρόπολη με 
διπλωματούχο ξεναγό.  

Επίσκεψη στις 11.00 π.μ. στο Μουσείο Ακρόπολης με 
διπλωματούχο ξεναγό.  

Αναχώρηση για Βαθύλακο περίπου στις 1.00 μ.μ.  

Άφιξη σε Βαθύλακο στις 9.00 μ.μ. 

 

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει επίσημο ξεναγό 
για την Ακρόπολη, το Μουσείο Ακρόπολης και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Να αναφέρεται η ύπαρξη συνοδού του πρακτορείου 
στην εκδρομή. 

7 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν 
πρόκειται για πολυήμερη 

ΝΑΙ 



εκδρομή) 

8 

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

ΝΑΙ           

Πρόσθετη προαιρετική Ασφάλιση η οποία να καλύπτει 
τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με 
πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Αριθμός 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης). 
Επιστροφή των χρημάτων σε γονέα και μαθητή σε 
περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας 
βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή 
τους. 

9 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ  

Να αναφέρεται στην προσφορά η τιμή κατ΄ άτομο, 
συμπεριλαμβανομένων της ημιδιατροφής και των 
ξεναγών. 

Έκδοση απόδειξης στο όνομα του κάθε γονέα, με το 
ποσό για τον γονέα και το παιδί. 

11 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 

στις 12 το μεσημέρι 

12 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 

στις 12  το μεσημέρι 
 

 
 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

του Δημ. Σχολείου Βαθυλάκου 

 

 
 

 

Θεοχάρης Βασ. Βασιλάκογλου 
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