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Θνδάλε 12-12-2019
Αξηζκ. Πξση. : 530

ΔΝΣΑΤΘΑ
( γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα θαη
Δλεκέξσζε ησλ ηαμηδησηηθώλ θαη
ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ )

ελδηαθέξνληνο

γηα

δηνξγάλωζε

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4/28-2-2017 (ΦΔΘ 681/Β/6-3-2017)
ππνπξγηθή απόθαζε κε ηίηιν «Δθδξνκέο – Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ θαη
καζεηξηώλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο
θαη εθηόο ηεο ρώξαο», ην 4ν Γπκλάζην Θνδάλεο δηνξγαλώλεη πεληαήκεξε
εθδξνκή γηα καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο θαη πξνθεξύζζεη κεηνδνηηθό δηαγσληζκό
κε πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ εύξεζε ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ (εγθεθξηκέλα θαη
λόκηκα ηνπξηζηηθά γξαθεία) πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Θιεηζηέο
πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο έσο ηηο 17-12-2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:30. Οη
πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ παξνπζία όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο 17-12-2019
θαη ώξα 10:30 ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο. Οη πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθώλ
γξαθείσλ ζα γίλνπλ κε ηα πην θάησ ζηνηρεία θαη απαηηήζεηο:
ηνηρεία εθδξνκήο:
1. Πξννξηζκόο: Γεξκαλία (Θνισλία- Βνύπεξηαι - Νηίζειληνξθ, κε 4
δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Θνισλία) θαη Βξπμέιιεο (Δπξσθνηλνβνύιην).
2. Ζκεξνκελίεο δηεμαγωγήο : Από ηηο 4 έωο 8 Φεβξνπαξίνπ 2020.
3. Δθδξνκείο: πλνιηθά άηνκα: 50 ( ± 3) καζεηέο θαη 5 ζπλνδνί θαζεγεηέο.
4. Κεηαθηλήζεηο:
Μεηάβαζε
1. Οδηθώο: Θνδάλε – Θεζζαινλίθε
2. Αεξνπνξηθώο : Θεζζαινλίθε – Γεξκαλία
Δπηζηξνθή
1. Αεξνπνξηθώο : Γεξκαλία – Θεζζαινλίθε
2. Οδηθώο: Θεζζαινλίθε – Θνδάλε
Δπηζπκνύκε:
1. Ξελνδνρεία 3 αζηέξσλ κε πξωηλό ή κε δπλαηόηεηα εκηδηαηξνθήο
(μερσξηζηέο πξνζθνξέο).
2. Γηαλπθηεξεύζεηο ζε ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη
κνλόθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο ζην ίδην μελνδνρείν.

3. Αζηηθή αζθάιεηα θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθδξνκήο.
4. πλνδόο ηνπ πξαθηνξείνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.
5. Πηζηνπνηεκέλνπο μελαγνύο ζύκθσλα κε ηελ Γηεζλή Ννκνζεζία, νη νπνίνη ζα
έρνπλ δηθαίσκα εηζόδνπ θαη μελάγεζεο ζε Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνύο
ρώξνπο.
6. Γηώξνθα ιεσθνξεία δελ ζα πξνηηκεζνύλ.
7. Οη εθδξνκείο λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζε δηόδηα θαη θόξνπο αεξνδξνκίσλ νύηε λα
επηβαξπλζνύλ από δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε
αλαηίκεζεο ησλ εηζηηεξίσλ.
8. Σν μελνδνρείν λα είλαη κέζα ζηελ πόιε ηεο Θνισλίαο.
9. Έθδνζε νλνκαζηηθώλ θνξνινγηθώλ απνδείμεσλ γηα ηνπο εθδξνκείο.
10. Σν αλαιπηηθό, θαζεκεξηλό πξόγξακκα ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ζπλνδνύο θαζεγεηέο.
11. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε
ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο,
ρσξίο απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν.
12. Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα, ζπλεπώο ζα
ζπλππνινγηζηνύλ ηόζν ε ηηκή όζν θαη ε πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ
θαηαιπκάησλ θαη ππεξεζηώλ.
ηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη:
 Ζ ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ Φ.Π.Α.),
 Ζ ζπλνιηθή ηηκή αλά άηνκν,
 Οη εκεξνκελίεο θαη νη ώξεο αλαρώξεζεο θαη επηζηξνθήο,
 Σα νλόκαηα ησλ μελνδνρείσλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (ηαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε, ηειέθσλν, email θαη web site)
 Πξνηεηλόκελν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο
Καδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ:
 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην
νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
 Έγγξαθα (αληίγξαθα e-mail ή fax) πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ ύπαξμε
δηαζεζηκόηεηαο δσκαηίσλ ζηα μελνδνρεία γηα ηηο εκεξνκελίεο ηεο
εθδξνκήο θαη ηνλ αξηζκό ησλ εθδξνκέσλ.
 Θεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ, κε ηα
νπνία ζα γίλνληαη νη κεηαθηλήζεηο, θαζώο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ
εγγξάθσλ θαηαιιειόηεηαο ησλ ιεσθνξείσλ.
 Θεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ αδεηώλ νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ, πνπ ζα νδεγεί
ην ιεσθνξείν.
Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα
παξαθξαηεζεί από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο.
Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΣΡΗΑ
ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Θνδάλεο
AΛΛΑ ΘΡΑΛΗΩΣΖ
ΦΗΙΟΙΟΓΟ

