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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΒΥΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣtΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ι ΙΟ Ι2lΘ ΔΙ{ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κατερßνη, 1llr0/20r9
Αριθμ. Πρωτ.: 308

ΠΡΟΣ: ΤαξιδιωτικÜ Γραφεßα

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Πρωτ/μιαò
Εκπ/σηò Πιερßαò
(ανÜρτηση στην
ιστοσελßδα)

ΚυριακÞ 8 Δεκεμβρßου 2019

08:00- ¸γερση και πρωινü στο

09:30 ξενοδοχεßο

09:50 Επßσκεψη και ξενÜγηση στον
αρχαιολογικü χþρο τηò
Ακρüποληò

Επßσκεψη στη ΒουλÞ των
ΕλλÞνων. Μνημεßο
Αγνþστου Στρατιþτου

ΘÝμα: «tΙρüσκληση εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò για την εκπαιδευτικÞ εκδρομÞ των

μαüητþν *ο, μ«bη"ριþν τηò Στ, τÜξηò του σχολεßου μαò στη ΒουλÞ - ΑθÞνα,

σýμφωνα με τον προγραμματισμü επισκÝψεων του συλλüγου διδασκüντων>>

Ο ΛιευθιιντÞò το]._) ΙlΟυ 12lθ ΟλοÞμερου Δημοτικοý Σχολεßου Κατερßνηò ζητÜ

εκδÞλωση ενδιαφÝροντοò απü τα τουριστικÜ γραφεßα για τη διοργÜνωση τηò 3Þμερηò

εκπαιδευτικÞò μετακßνησηò τηò ΣΤ, τÜξηò στη ΒουλÞ - ΑθÞνα, Ýχονταò υπüψη τιò με αρ.

πρ.φ.ι2lφΜ/48ι40/Δ1/2\-03- 201,'7 (Β'1115) και 33Ι20ΙΓ^4Ι28-02-20Ι7 (Β'681)
ΥπουργικÝò ΑποφÜσειò καθþò και την με αρ. πρωτ,φ .12lΦΜ/53243ι 

^ 
Ιι2.4,20ι8

εγιαßκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, και την Ýγκριση μετακßνησηò με αρ,πρ.φι4/14ι195/Δ2 τηò

Υφυπουργοßι Ι Ιαιδεßα_ò με θÝμα «ΕπισκÝψειò σχολεßων στη ΒουλÞ των ΕλλÞντον κατÜ το

σχολικü Ýτοò 20 Ι 9-20ι».

Η μετακßνηση θα πραγματοποιηθεß οδικþò με τουριστικü λεωφορεßο και ο αριθμüò των

συμμετεχüντων σε αυτι1 ανÝρχεται περßπου στα 54 Üτομα (27 μαθητÝò/τριεò + 27 συνοδοß

τουò + 3 εκπαιδευτικοß),

ΕΝΔΕtΚΤΙΚΟ Ι tΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση
Πληροφορßεò
ΤηλÝφωνο
FAx
E-mail
Ιστüτοποò

07:00

Ι 4:00

ΦλÝμιγκ 10,60 Ι34 Κατερßνη
Παναγιþτηò Σαπßδηò
23510 23004
235ι0 23004
mαßΙ(Ü) Ι Ι dim-kater.pie.sch.gr
httrl :// Ι 1 dimlιaterinis.blogspot.gr

ΣÜββατο 7 Δεκεμβρßου 20Ι9

Αναχþρηση απü το Ι 1Ο Δημ.
Σχολεßο Κατερßνηò με προορισμü
την ΑθÞνα

¶φιξη και τακτοποßηση στο

ξενοδοχεßο.

¶φιξη και επßσκεψη στο ΚÝντρο
Πολιτισμοý ºδρυμα Σταýροò
ΙτΙιÜρχοò (Κ, Π. t.Σ.Ν.).

Ι 7:00
Ι 3:00



Παρακολοýθηση θεατρικÞò
παρÜστασηò (προαιρετικü)-
Christmas Theater -Η ΦρικαντÝλα,
του ΕυγÝνιου ΤριβιζÜ -

ΕπιστροφÞ στο ξενοδοχεßο και
κατÜκλιση

ΔευτÝρα 9 Δεκεμβρßου 20Ι9

Βüλτα - Φαγητü στην
περιοχÞ τηò ΠλÜκαò Þ στην
περιοχÞ του ΣυντÜγματοò

ΕπιστροφÞ στο ξενοδοχεßο,

Παρακολοýθηση θεατρικÞò
παρÜστασηò(προαιρετικü)-
ΘÝατρο Broadway -<<Η

ΠαριζιÜνα>>

Δεßπνο στην περιοχÞ τηò
ΠλÜκαò (ΜοναστηρÜκι)

20:00

22:00

08:00-
09:30

09:45

ß 0:00

Ι 3:00

Ι 6:00

Ι 8;00

22:00

Ι 5:00

Ι 6:30

19:00

21:00

¸γερση και πρωινü στο ξενοδοχεßο

Αναχþρηση απü το ξενοδοχεßο

Επßσκεψη-ΞενÜγηση στο ΝÝο Μουσεßο τηò Ακρüποληò

Μεσημεριανü στο Μò Arthur Glen.

Αναχßορηση για Κατερßνη.

ΣτÜση για καφÝ - φαγητü,

¶φιξη στην Κατερßνη



[Ι προσιρορÜ θα πρÝπει να εξασφαλßζει την πραγματοποßηση του προαναφερθÝντοò

προγρÜμματοò και επιπλÝιιγ τα παρακÜτω:
ΔιαμονÞ'σε ξενοδοχεßο του κÝντρου, τριþν η τεσσÜρων αστÝρων, με πρωινü (κατÜ

προτßμηση στην περιομº τηò Ακρüποληò ).

¼γομα και κατηγορßα καταλýματοò και υπεýθυνη δÞλωση üτι το ξενοδοχεßο διαθÝτει

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

25 δßκλιγα, 2 τρßκλινα και 3 μονüκλινα δωμÜτια για τη διαμονÞ των παιδιþν, των γΟνÝων

- κηδεμüνων τουò και τα)ν συνοδþν εκπαιδευτικþν.

Ξεναγü διπλωριατοýχο στον Λüφο τηò Ακρüποληò, το Μουσεßο Ακρüποληò και τη ΒουλÞ,

ΥποχρεωτικÞ ΑσφÜλεια αστικÞò _ επαγγελματικÞò ευθýνηò, üπωò ορßζει η κεßμενη

νομοθεσßα,
ΔιασφÜλιση üτι τα λεωφορεßα 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.

Βεβαßαισι1 üτι σι; περßπτrοση που δε θα πραγματοποιηθεß η εκδρομÞ στιò προβλεπüμενεò

ημερομηνßεò λüγιο ανιbτεριlò βßαò (εκλογÝò κ.λ,π. ) δεν θα Ýχει καμßα επιβÜρυνση το

σχολεßο.
ΕπιστροφÞ του ποσοý συμμετοχÞò μαθητÞ στην εκδροβÞ, σε περßπτωση που για λüγουò

ανωτÝραò βßαò Þ ασθÝνειαò ματαιωθεß η συμμετομ1 του χωρßò επιπλÝον επιβÜρυνση.

την αποδοχÞ τηò παροýσαò πρüσκλησηò και üτι αυτοß οι üροι θα δεσμεýουν το τουριστικü

γραφεßο και υποχρεωτικÜ πρÝπεινα αναφÝρονται στο ιδιωτικü συμφωνητικü,
'Γη 

βεβαßωσι1 üτι θα χορηγηθοýν αποδεßξειò πληρωμÞò στον κÜθε γονÝα / κηδεμüνα,

χωριστÜ, μετÜ το πÝραò τιlò εκδρομÞò.

Για τιò παραπÜνω ιιπηρεσßεò ζητεßται η τελικÞ συνολικÞ τιμÞ (με ΦΠΑ) τηò εκδρομÞò,

αλλÜ και η επιβÜρυνση 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 λειτουργßαò, το Οποßο

πρÝπει να βρßσκετιτι σε ισχý.

οι πριισφορÝò θιτ πρÝπει r,a κιιτατεθοýν σε κλειστοýò φακÝλουò μÝχρι και την ΤετÜρτη 16

οκτωβρßου 20Ι9 και ιßτριτ Ι2:00 στο γραφεßο τηò Δ/νσηò του Ι ΙΟυ Δημοτικοý Σχολεßου

Κατερßνηò,
ο διαγωνισμüò δεν εßναι μüνο μειοδοτικüò, Θα ληφθεßυπüψη η üσο το δυνατüν αναλυτικÞ

περιγραφÞ των μÝσων κυι των υπηρεσιþν (üπωò ζητοýνται απü την προκÞρυξη), η

ποιüτητα αυτþν καθþò και η εμπειρßα των τουριστικþν γραφεßων σε πολυÞμερεò σχολικÝò

εκδρομιÝò,

Οι εκπρüθεσμε]ò προσ(ρορÝò δε θα ληφθοýν υπüψη.
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