
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική ε-
πίσκεψη  της ΣΤ’ Τάξης του Σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων» 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου , ζητά εκδήλωση εν-
διαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της τριήμερης εκπαιδευ-
τικής επίσκεψης της ΣΤ’ Τάξης του Σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων ,στην Αθήνα. 
Συγκεκριμένα: 
Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες  7 ως 9 Φεβρουα-
ρίου 2020 και η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι: Θεσσαλονίκη (Παλαιόκα-
στρο) – Αθήνα – Θεσσαλονίκη (Παλαιόκαστρο) , με 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

- Ο αριθμός των μαθητών/τριών και των γονέων που θα συμμετάσχουν υπολο-

γίζεται στους  87 με πιθανή μικρή απόκλιση. 

- Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα είναι  τέσσερις (4). 

- Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει αναχώρηση στις 06.30 το πρωί  

τηs Παρασκευή  7/2/2020  από το χώρο του σχολείου και επιστροφή στις 

21.30  την Κυριακή  9/2/2020 . 

- Η προσφορά θα πρέπει να  είναι σύμφωνη με την Υ.Α.  129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 

2769/2-12-2011, τ.Β’ – Μνημόνιο ΥΠΔΒΜΘ 4802/1Α/17-1-2012) και να περιλαμβά-

νει και να εξασφαλίζει ρητά τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις : 

• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθε-

σία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού εκπ/κού. 
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Παλαιόκαστρο  5- 12 - 2019 
Αρ. Πρωτ. 292 
 
Προς : Το 
 

Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Του-
ριστικών & Ταξιδιωτικών Γρα-
φείων (ΗΑΤΤΑ) 
 
Κοιν. 
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• Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία με το οποία θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή, 

πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη μεταφορά μα-

θητών. 

• Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή 

στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (μη έγκριση της εκ-

δρομής από την Περιφερειακή  Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής 

Μακεδονίας  ,εκλογές , ακραίες καιρικές συνθήκες κ.τ.λ.). 

• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκ-

δρομής και η τιμή κατ’  άτομο στην οποία θα περιλαμβάνονται οι σχετικοί 

φόροι (θα δοθεί απόδειξη).  

• Κατηγορία καταλύματος 4* ή 5* σε δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και τους 

γονείς τους και μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς ( με ημιδιατροφή, Παρα-

σκευή  7/2/2020 βράδυ, Σάββατο  8/2/2020 μεσημέρι). 

• Για την επίσκεψη στην Ακρόπολη απαιτούνται τρεις  ξεναγοί  και στο Μουσείο 

της Ακρόπολης απαιτούνται  επίσης τρεις  ξεναγοί.  

• City tour διάρκειας δύο ωρών (πριν ή μετά από την επίσκεψη στην Ακρόπολη). 

• Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύ-

θυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται 

σε ισχύ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και 

την Πέμπτη 12  Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 10:00  στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 

Δ.Σ. Παλαιοκάστρου.  

 
 
                         
     Ο Διευθυντής του Σχολείου 

 
 
 

                 Σοϊλεμεζίδης  Δημήτριος  
 

 


