
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση         : Γαλάτιστα 

Ταχ. Κωδ.           : 63073 

Πληροφορίες    : Αργυρού Μαρία  

Τηλέφωνο         : 23710 31244 

Fax                      : 23710 31220 

E-mail                 : mail@dim-galat.chal.sch.gr 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του   

Σχολείου μας στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα» 

 

H Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος 

από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης του σχολείου   στην 

Αθήνα, με σκοπό την επίσκεψη στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, για τη χρονική περίοδο από 

11/5/2018 έως 13/5/2018, σύμφωνα με τον τριμηνιαίο   προγραμματισμό επισκέψεων του 

Συλλόγου Διδασκόντων για το σχολικό έτος 2017 – 2018.   

Συγκεκριμένα: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ,  
ΓΟΝΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

11/05/2018 

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 
ΑΘΗΝΑ  

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ  
 

3 ημέρες 

> Μαθητές: 16 
> Συνοδοί  Γονείς : 16 
> Εκπαιδευτικοί 3   
>  Σύνολο : 35 

13/05/2018 

 

* Υπολογίζεται, κατά προσέγγιση, ότι θα συμμετέχει το ½ των μαθητών της Στ΄τάξης.  

Έχοντας υπόψη την με αριθμό Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-2011, τ. Β’ απόφαση 

του ΥΠΔΒΜΘ – Μνημόνιο ΥΠΔΒΜΘ 4802/1Α/17-1-2012, 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

12/Θ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

 

 

 

 

Γαλάτιστα ,   12/2/2018    

Αριθ. Πρωτ.:  Φ.23/ 70 

 

                          ΠΡΟΣ: 

              Ταξιδιωτικά Γραφεία 

 

         ΚΟΙΝ: Δ/νση Π.Ε Ν. Χαλκιδικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

            

mailto:mail@dim-galat.chal.sch.gr


 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ, 

πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την  πιο συμφέρουσα και ποιοτικότερη 

προσφορά για την εκπαιδευτική επίσκεψη  16 μαθητών της ΣΤ’ τάξης, 16 συνοδών γονέων 

και 3 εκπαιδευτικών συνοδών του Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας  στην Αθήνα (11, 12 και 

13 Μαΐου 2018), στα πλαίσια της εκπαιδευτικής επίσκεψής μας στη Βουλή, με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

1. Προορισμός: Αθήνα 

2. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών και κηδεμόνων: 32 

3. Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: 3  

4. Μεταφορικό μέσο: λεωφορείο 

5. Ασφάλιση ευθύνης: μαθητών – συνοδών. 

6. Διανυκτερεύσεις: 2 (Ξενοδοχεία 3* και 4* με πλήρη περιγραφή περιοχής και των 

παροχών) 

7. Ξεναγό: για το χώρο και το Μουσείο της Ακρόπολης 

8. Αναχώρηση από Σχολείο: Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, ώρα : 07:00 

9. Επιστροφή στο Σχολείο: Κυριακή 13 Μαΐου 2018, ώρα 22:30 

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

 Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί 
τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη μεταφορά μαθητών και θα 
είναι στη διάθεσή μας για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των 
όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική 
εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού). 

 Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, φυσικές καταστροφές κ.λπ.) δε θα έχει 
καμία επιβάρυνση το σχολείο και θα επιστραφεί στο ακέραιο η τυχόν προκαταβολή 
που θα έχει δοθεί. 

 Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής λόγω οικονομικής αδυναμίας καταβολής 
αντιτίμου εκ μέρους των συμμετεχόντων γονέων συνοδών των μαθητών δε θα έχει 
καμία επιβάρυνση το σχολείο και θα επιστραφεί στο ακέραιο η τυχόν προκαταβολή 
που θα έχει δοθεί. 

 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της 
εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και συνοδού χωριστά. 

 Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο 
και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 



 

 Την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του επιλεγμένου ταξιδιωτικού 

γραφείου και του  σχολείου, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 

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 Παρασκευή, 

16/02/2018 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου 

Γαλάτιστας. 

 

 

 

 

   ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                                               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

                                                                                                         ΑΡΓΥΡΟΥ  ΜΑΡΙΑ 
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