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Αρ. Πρωτ.89ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

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

-----
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας

Ταχ.Δ/νση: Τρωάδος 37 - 39
Τ.Κ.- Πόλη: 14342-Ν. Φιλαδέλφεια
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2102521775
E-mail: mail@2gym-n-filad.att.sch.gr

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

  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  2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας
 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Πάτρα - Αρχαία Ολυμπία – Καλάβρυτα

  ΑΠΟ 10/04/2022 ΕΩΣ 12/04/2022
 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εντός Ελλάδος, μαθητές από: 62 έως: 70

 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 6
 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Λεωφορείο σύγχρονων προδιαγραφών με έμπειρο οδηγό που να

πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών
(βάση της κείμενης νομοθεσίας), για τη μετάβαση, την επιστροφή
και όλες τις μετακινήσεις κατά τις ημέρες παραμονής.

 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5***** στη Σκαφιδιά Ν.
Ηλείας, ημιδιατροφή με μπουφέ εντός του ξενοδοχείου. Τρίκλινα
και τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους
καθηγητές.

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

 Αρχηγός – συνοδός πρακτορείου σε όλη τη διάρκεια της
εκδρομής. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα ιστορικά και
αρχαιολογικά μνημεία σύμφωνα με το πρόγραμμα (π.χ. Αχάια
Κλάους, Αρχαία Ολυμπία, Μνημείο και Μουσείο Καλαβρύτων).

 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  ΝΑΙ
 10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  ΝΑΙ
 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5***** στη Σκαφιδιά Ν.

Ηλείας, ημιδιατροφή με μπουφέ εντός του ξενοδοχείου. Τρίκλινα
και τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους
καθηγητές.

 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις
νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της
Διεύθυνσης του σχολείου σφραγισμένη προσφορά που θα
περιλαμβάνει τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του τουριστικού
γραφείου ότι διαθέτει βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων
Προϋποθέσεων για τη Λειτουργία του καθώς και το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας αναφέροντας τον αριθμό του, το οποίο βρίσκεται σε



ισχύ, και το οποίο είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο.
2. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
3. Πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών, που καλύπτει τα
έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, ή κρούσματος
COVID-19. Κάλυψη μεταφορικών εξόδων μετάβασης και
επιστροφής γονέα προκειμένου να παραλάβει τον/την
μαθητή/τρια που ενδεχομένως βρεθεί θετικός στην COVID-19.
4. Τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του
οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια.
Επίσης επιθυμούμε ρητά την επιστροφή των χρημάτων σε
μαθητή/τρια στην περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους,
που αποδεικνύονται εγγράφως από τους καθ’ ύλην αρμόδιους
φορείς, ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας, ματαιωθεί η
συμμετοχή του/της.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του τουριστικού
γραφείου ότι: «τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις
μετακινήσεις των μαθητών/τριών: α) βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση, β) διαθέτουν πιστοποιητικό πρόσφατου ελέγχου
ΚΤΕΟ, γ) θα έχουν ελεγχθεί (τα οχήματα) και οι οδηγοί από τμήμα
τροχαίας πριν την προβλεπόμενη αναχώρηση».
6. Βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων από το ξενοδοχείο. Η μη
προσκόμιση του εγγράφου αυτού αποτελεί αποκλεισμό του
πρακτορείου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι:
Α. Η προσφορά κατατίθεται σε έντυπη μορφή στο Γραφείο της
Διεύθυνσης του Σχολείου. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με e-
mail ή Fax.
Β. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο
απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει Βεβαίωση
συνδρομής των Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας
ταξιδιωτικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
Στην αξιολόγηση των προσφορών θα υπολογιστούν και ποιοτικά
κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής και ασφαλής
διεξαγωγή της εκδρομής.

 13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Λήξη: Τετάρτη 16/03/2022, 24ωρη ώρα: 12:00

Η Δ/ντρια του Σχολείου

 ΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  ΠΕ06-ΠΕ78
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