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ΘÝμα: <<Πρüσκλτηq εκδÞλοαlò ενδιαφÝροwοò για την εκπαιδευτιηÞ εκδρομιÞ των
μαθητþν και μαθητριþν τηò ΣΤ' τÜξηò του σ2gολεßου μαò στη ΒουλιÞ - ΑθÞναο
σýμφωνα με τον προγραμματισμü επισκÝψεων του συ}λüγου διδασκüντω»>

Ο ΔιευθυwÞò του ΙΙ"» Ι2lθ ΟλοÞμερου Δημοτικοý Σχολεßου Κατερßνηò ζητÜ
εκδÞλωση ενδιαφÝροντοò απü τα τουριστικÜ γραφεßα για τη διοργÜνωστι τηò 3Þμερηò
ασιαιδευτικÞò μετακßνησηò τηò ΣΤ' τÜξηò του σχολεßου στη Βου?"Þ - ΑθÞνοò Ýχονταò
υπüγτη την με αρ. πρωτ.Φ.14Ι126895Ι^2Ι25.º.2ΟΙ8 απüφασÞ του Γενικοý ΓραμματÝα του
Υπουργεßου Παιδεßαò για το σχολικü Ýτοò 20Ι8 - 20Ιθ τιò με αρ.

πρ.Φ.l2lΦΙ\α48Ι4O/ΔΙΙ2Ι-03- 2αη β'ΙlΙ5) και 33Ι2O/ΓΔ4Ι28-Ο2-201º (Β' 68Ι)
ΥπουργικÝò ΑποφÜσειò καθþò και με την με αρ. πρωτ.Φ.12lΦΙ\{/53243Ι 

^ 
1Ι2.4.20Ι8

εγκýκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θÝμα «ΕπισκÝψειò σχολεßων στη ΒουλÞ των ΕλλÞνων κατÜ το
σχολικü Ýτοò 2018-19».

Η μετακßνηση θα πραγματοποιηθεß οδικþò με τουριστικü λεωφορεßο και ο αριθμüò των
συμμετεχüντων σε αυτÞ ανÝρχεται περßπου στα 57 Üτομα (27 μαθητÝò/τρεò + 27 συνοδοß
τουò + 3 εκπαιδευτικοß).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΡοΓΡΑΙ\dΜΑ ΕΚΔΡΟΜ}Σ

ΠαρασκευÞ 30 Νοεμβρßου 20Ι8 ΣÜββατο Ι Δεκεμβρßου 20Ι8

07:00

Ι3:00

Ι7:00

Αναχþρηση απü το Ι Ι" Δημ,
Σχολεßο Κατερßνηò με προορισμü
την ΑθÞνα
¶φιh και τακτοποßηση στο
ξενοδοχεßο

Επßσκεγιη στη ΒουλÞ των
Ελλ;τlνων. Μνη μεßο Αγνþστου
Στρατιþτου

Παρακολοýθη ση θεατρικÞ ò
παρÜστασηò (προαφετικü)
ΒρÜδυ ε) εýθερο

¸γερση και πρωινü στο

ξενοδοχεßο

Επßσκεγιη στον αρχαιολογικü
χþρο τηò Ακρüπολιηò

Επßσκεγιτ1 -ΞενÜγη ση στο
ΝÝο Μουσεßο τηò
Ακρüπολ.rηò

Βüλτα - Φαγητü στην
περιοχÞ τηò ΙΙλÜκαò

08:00-
09:30

09:50

11:30

2Ι:00 Ι4:30



17:00 Επßσκεψη στο ΚÝντρο
23:00 ΕΖηστροφÞ στο ξενοδοχεßο και Πολιπσμοý ºδρυμα Σταýροò

κατÜκλισι1. ΝιÜρχοò (ΚΓtrΣΤ)

21:00 Φαγητü στην περιοχÞ τηò
ΠλÜκαò (ΜοναστηρÜκÞ

ΚυριακτÞ 2 Δεκεμβρßου 20Ι8

08:00- ¸γερση και πρωινü στο ξενοδοχεßο
09:30

09:45 Αναχþρηση απü το ξενοδοχεßο

ι0:00 Επßσκεψιη στο Εθνικü Ιστορικü Μουσεßο

Ι Ι:00 Επßσκεητη στο Αττικü ΠÜρκο

Ι4:00 Αγαχþρηση για Χαλκßδα

15.00 Χαλκßδα (καφÝ - γεýμα )

Ι6:00 Αναχþρηση για Κατερßιπ1

2Ι:00 ¶φιξη στηνΚατερßνη

Η προσφορÜ θα πρÝπει να εξασφαλßζει την πραγματοποßηση του προαναφερθÝντοò
πρσγρÜμματοò και επιπλÝογ τα παρακÜτω:

- ΔιαμονÞ σε ξενοδοχεßο του κÝντρου, τριþν Þ τεσσÜρων αστÝρων, με πρωινü (κατÜ

προτßμιηση στην περιοχÞ τηò ΑκρüποÞò )

- ¼νομα και κατηγορßα καταλýματοò και υπεýθυνη δÞλοση üτι το ξενοδοχεßο διαθÝτει

νüμιμη Üδεια λειτουργßαò και üτι πληροýνται üλοι οι üροι ασφÜλειαò και υγιεινÞò.

- 2º δßκλινα και 2 μονüκλινα δωμÜαα βα τη διαμονÞ των παιδιþν, των γονÝων -
κηδεμüνων τουò και των συνοδþν εκπαýετττικþν.

- Ξεναγü διπλωματοýχο στην ΑθÞνα και σττι Βουλτ"1 (Ακρüπολ;η, Μουσεßο Ακρüποληò)

- ΥποχρεωτικÞ ΑσφÜλεια αστικÞò _ επαγγελματιιqò ευθýνηò, üπωò ορßζει η κεßμηη
νομοθεσßα.

- ΔιασφÜλιση üτι τα }εωφορεßα με τα οποßα θα πραγματοποιηθεß η εκδρομÞ πληροýν τιò

απαιτοýμενεò απü το νüμο προδιαγραφÝò για τη μεταφορÜ των μαθητþν και θα εßναι στη

διÜθεση μαθητþν και εκπαιδευτικþν σýμφωνα με το πρüγραμμα τηò εκδρομÞò.



Την αποδοχÞ ωτü το πρακτορεßο ποινικÞò ρÞτραò σε περßτπωση αθÝτησηò των üρων του
συμβολαßου απü τη μεριÜ του. Το ποσü καθορßζεται ωò το τριιÜÜσιο του σι)μφωνηθÝwοò
ποσοý.
Βεβαßωση üτι σε περßπτωση που δε θα πραγματοποιηθεß η εκδρομÞ στιò προβ}επüμενεò

ημερομηνßεò λüγω ανþτερηò βßαò (εκλογÝò κ.λ.π. ) δεν θα Ýχει καμßα εΖηβÜρυνση το
σχολεßο,
ΕπιστροφÞ του ποσοý συμμετοχÞò μαeητÞ στην εκδρομÞ, σε περßπτωση που για λüγουò

ανωτÝραò βßαò Þ ασθÝνειαò ματαιωθεß η συμμετοχÞ του.

Την αποδοχÞ 
"ηò 

παροýσαò πρüσκληστlò και üτι αυτοß οι üροι θα δεσμευουν το τουριστικü

γραφεßο και υποχρεωτικÜ πρÝπεινα αναφÝρονται στο ιδιωτικü συμφωνητικü.
Τη βεβαßωση üτι θα χορηγηθοýν αποδεßξειò π)"ηρωμÞò στον κÜθε γονÝα / κηδεμüνα,

χωριστÜ, μετÜ το πÝραò τηò εκδρομÞò.
Για τιò παραπÜνω ι»τηρεσßεò ζητεßται η τελικÞ συνολικÞ τιμÞ (με ΦΠΑ) τηò εκδρομÞò,

αλ}Ü και η ετηβÜρυνση ανÜ μαθητÞ και συνοδü χωριστÜ.
ΤÝλοò, με την προσφορÜ" θα πρÝπει να κατατεθεß απü το ταξιδιωτικü γραφεßο

απαραιτÞτωò και υπεýθυνη δÞλωση üτι διαθÝτει το ειδικü σÞμα λειτουρ¾ßαò, το οποßο
πρÝπει να βρßσκεται σε ισχý.
Οι προσφορÝò θα πρÝπει να κατατεθοýν σε κ}ειστοýò φακÝλουò μÝχρι και την ΔευτÝρα 22
Οκτωβρßου 20Ι8 και þρα Ι2:00 στο γραφεßο τηò Δ/νσηò του Ι Ι» Δημοπκοý Σχολεßου
Κατερßιηò.
Ο διαγωνισμüò δεν εßναι μüνο μειοδοτικüò. Θα ληφθεß υπüγτη η üσο το δυνατüν αναλυτικÞ
περιγραφÞ των μÝσων και των υιτηρεσιþν (üπωò ζητοýwαι απü την προκÞρυξη), η
ποιüτητα αυτþν καθþò και η εμπειρßα των τουριστικþν γραφεßων σε πολυÞμερεò σχολικÝò
εκδρομÝò.
Οι εκπρüθεσμεò προσφορÝò δε θα ληφθοýν υπüψη


