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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών
 γραφείων για πραγµατοποίηση σχολικής εκδροµής στην 
Καστοριά στις 15-16-17  Μαΐου 2020   µε λεωφορείο µε σκοπό την 

επίσκεψη στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μανιάκων» 
 
  

Παρακαλούµε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυµούν να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά µε την εκδροµή 

του Σχολείου µας. 
  

Η προσφορά θα κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο µε τους εξής τρόπους  
α)προσωπικά ή µε εκπρόσωπο στο γραφείο της ∆ιευθύντριας  

β) µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που θα απευθύνεται στο σχολείο ( 2ο 

∆ηµοτικό Σχολείο Πυλαίας, Οδός Μ. Αλεξάνδρου 18, Τ.Κ. 55535, Πυλαία 
Θεσσαλονίκη). 

  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήρια ποιοτικά και 
οικονοµικά. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει η τελική επιλογή 

του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο θα συντάξει τη σύµβαση 

οργανωµένου ταξιδιού (ιδιωτικό συµφωνητικό) σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, η οποία και θα υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέλη. 
  

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως 

και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων 

προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία 

βρίσκεται σε ισχύ καθώς και ασφάλεια αστικής ευθύνης. Οι προδιαγραφές 

της εκπαιδευτικής εκδροµής είναι οι ακόλουθες: 
 
 
 
 



 
 
  

1 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

2ο  12/θ ∆ηµοτικό Σχολείο Πυλαία 

 

2 
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

- 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

Καστοριά, µε αναχώρηση στις 06:00 της 
15ης Μαΐου 2020 και 
επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, στις 22:00 της 
17ης    Μαϊου 2020 
 

3 
 

ΠΡΟΒΛΕ-

Π0ΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΟΝΤΩΝ 

 

Μαθητές & συνοδοί γονείς: 95  

Συνοδοί εκπαιδευτικοί : 6 (έξι) 

4 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ – 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Λεωφορεία που να διαθέτουν όλες τις 

προβλεπόµενες προδιαγραφές από την 

κείµενη νοµοθεσία και να πληρούν όλες

 τις     προϋποθέσεις ασφαλείας για τη 

µετακίνηση των µαθητών µαθητριών. 

 

5 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟ

Σ 

-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ

Σ 

(µονόκλινα/δίκ

λινα/ 

τρίκλινα-πρωινό 

ή ηµιδιατροφή) 

 Προσφορές να γίνουν ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5 αστέρων µε πρωινό  µόνο 

εντός ξενοδοχείου) 

Τα δωµάτια για τους µαθητές και τους γονείς 

τους να είναι δίκλινα ή τρίκλινα (δίχως ράντσο) 

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 ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 
Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  

 



 

7 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

 

Θα πρέπει να υπάρχει 

Ασφάλιση Ευθύνης 

∆ιοργανωτή σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 

 8 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* 

 

Θα πρέπει να υπάρχει 

Πρόσθετη προαιρετική 

Ασφάλιση η οποία να 

καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήµατος ή 

ασθένειας µε πλήρη 

ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη.  

( Αριθµός Ασφαλιστηρίου 

Συµβολαίου Αστικής Ευθύνης) 

όπως και να υπάρχει 

επιστροφή χρηµάτων σε µαθητή 

ή γονέα που για 

αποδεδειγµένους λόγους 

ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας 

ασθένειας θα µαταιώσει τη 

συµµετοχή του. 

 

9 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

(συµπερ. ΦΠΑ) 

 

Στην προσφορά θα πρέπει να 

υπάρχει η συνολική τιµή µε 

Φ.Π.Α. της εκδροµής 

συµπεριλαµβανοµένης της 

διαµονής στο ξενοδοχείο, και 

ξεναγού.  

 

10 
 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 

(συµπερ. ΦΠΑ)-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 

 

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 

στέλνονται στο σχολείο έως και 
την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-2-2020 
το µεσηµέρι. Εκπρόθεσµες 

προσφορές θα επιστραφούν 

στους αποστολείς τους δίχως να 

ανοιχθούν. 

 



 
 

 

   Η ∆ιευθύντρια  του Σχολείου  

 

 

                                                     Βουρτσάκη Ευαγγελία                                      

 

 

12 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από 

Επιτροπή που θα αξιολογήσει και 

θα επιλέξει το ταξιδιωτικό 

γραφείο την      Παρασκευή, 14-
2-2020και ώρα 13:15. 
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