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ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α´ ΑΘΗΝΑΣ

-----
38ο Γυμνάσιο Αθήνας

Ταχ.Δ/νση: Λ. Ευελπίδων 40
Τ.Κ.- Πόλη: 11362-Αθήνα
Πληροφορίες: Σπάχου Καλλιόπη
Τηλέφωνο: 2108829517
Fax: 2108826434
E-mail: mail@38gym-athin.att.sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής
εκδρομής- Μετακίνησης.

σχετικό: Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-2011
  Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά
με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 1 ΣΧΟΛΕΙΟ  38ο Γυμνάσιο Αθήνας
 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Βουλγαρία (Σόφια-Ανατολική Ρωμυλία)

  ΑΠΟ 27/03/2017 ΕΩΣ 01/04/2017
 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εξωτερικό, μαθητές από: 35 έως: 40

 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 5
 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  1)Αθήνα -Θεσσαλονίκη και αντίστροφα: τρένο

2)Από Θεσσαλονίκη λεωφορείο σύγχρονης τεχνολογίας
κλιματιζόμενο, σε άριστη κατάσταση που να πληροί όλες τις
προδιαγραφές ασφαλείας και να είναι σε αποκλειστική διάθεσή
μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής με έμπειρο και
συνεργάσιμο οδηγό και συνοδό-αρχηγό του πρακτορείου.

 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  Ξενοδοχεία τουλάχιστον 4*,5* σε Σόφια (2 διανυκτερεύσεις),
Μπουργκάς (2 διανυκτερεύσεις) και Φιλιππούπολη (1
διανυκτέρευση) κατά προτίμηση στο κέντρο της κάθε πόλης και
να αναφέρεται το όνομα και η κατηγορία τους. Τα δωμάτια για
τους μαθητές να είναι το πολύ τρίκλινα (κατ' εξαίρεση
τετράκλινα) και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. Πρωινό
και δείπνο (σε μπουφέ)

 6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
 επίσκεψη χώρων κτλ.)

 Ξεναγήσεις καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής από έμπειρο και
επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό σε όλα τα μέρη εκπαιδευτικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος (βάσει του προγράμματος)και όπου
αλλού κριθεί απαραίτητο.

 ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ  ΝΑΙ
 8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 ΝΑΙ

 9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  30% στην υπογραφή, 40% ενδιάμεσα και 30% στη λήξη της
εκδρομής.

 10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  Να δοθεί η τελική συνολική τιμή και η τιμή κατ’ άτομο στην
οποία θα περιλαμβάνονται οι ξεναγήσεις (όπου απαιτούνται) ο
Φ.Π.Α και όλοι οι απαιτούμενοι κατά περίπτωση φόροι



(ξενοδοχείων κλπ.)
 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσφορά να αφορά και το 38ο Γυμνάσιο και το

38ο ΓΕΛ (Η εκδρομή γίνεται από κοινού) και να κατατεθεί
χωριστός φάκελλος για το κάθε σχολείο.
Η προσφορά θα γίνει για 35-42 μαθητές, 4 συνοδούς καθηγητές
και 2 γονείς (Γυμνάσιο) και 8 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές
(Λύκειο)
Η προσφορά θα περιγράφει αναλυτικά τις προσφερόμενες
υπηρεσίες και τις ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις που θα
είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-2011 (ΦΕΚ 2769/τ. Β'
/ 2-12-2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α.
220647/Δ2/28-12-2016 (ΦΕΚ 4227/28-12-16).
Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:
Υπεύθυνη Δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο διαθέτει βεβαίωση
συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού
γραφείου, σε ισχύ μέχρι το πέρας της εκδρομής.
Συμβόλαιο Ασφαλιστικής ευθύνης διοργανωτή.
Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των
μετακινούμενων μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.
Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας εισιτηρίων τρένων από την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την μετάβαση και την επιστροφή των μαθητών και
συνοδών.
Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας κλινών στα προτεινόμενα
ξενοδοχεία.
 Λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας με έμπειρους οδηγούς στην
διάθεσή μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήρια όχι μόνον
οικονομικά αλλά και ποιοτικά, ασφάλειας και οργάνωσης

 13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Στο γραφείο του Διευθυντή
 Λήξη: Τρίτη 28/02/2017, 24ωρη ώρα: 12:00

Ο Δ/ντής του Σχολείου

 ΔΡΙΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ04.04
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