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ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της πολυήµερης
εκπαιδευτικής εκδροµής της Γ΄ τάξης »
ΣΧΕΤ. : Υ.Α 129287 /Γ2 / 10-11-2011 (Β΄2769)
Η ∆ιευθύντρια του Γενικού Λυκείου Τραγαίας Νάξου προβαίνει στην προκήρυξη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της πολυήµερης εκπαιδευτικής
εκδροµής των µαθητών της Γ΄ τάξης του Σχολείου.
Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστηµα από
την Πέµπτη 01-12-2016 έως την Τετάρτη 07-12-2016, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρόγραµµα:
Πέµπτη 01-12-16:

Αναχώρηση στις 9.30 µε το πλοίο «Βlue Star Naxos» από το λιµάνι της
Νάξου και άφιξη στον Πειραιά στις 15:00. Μετάβαση στον σταθµό
Λαρίσης µε πούλµαν και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη µε τρένο στις
16.16. Άφιξη περίπου στις 23.00. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, πρόχειρο
γεύµα και ανάπαυση.

Παρασκευή 02-12-2016:

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 10.00 µε πούλµαν για ξενάγηση σε
ιστορικά αξιοθέατα της πόλης. Πρόγραµµα ξενάγησης: Άνω Πόληανατολικά τείχη - Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ), Πύργος ΟΤΕ. Στις 11.15
επίσκεψη στο Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΕΣΙΣ» (συµµετοχή µαθητών σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες). Επίσκεψη στον Λευκό Πύργο στις 13:00
και στο εµπορικό κέντρο «Cosmos». Ακολουθούν: γεύµα, ανάπαυση και
απογευµατινή επίσκεψη στον ιστορικό τόπο των Λαδάδικων.

Σάββατο 03-12-16:
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο µε πούλµαν στις 09.15 για ∆ράµα.
Ξενάγηση στις 12.00 στο Πάρκο αρπακτικών πτηνών στο χωριό Αγορά.
Περιήγηση στην πόλη της ∆ράµας: Πάρκο Αγ. Βαρβάρας, Ονειρούπολη,
Πλατεία Ελευθερίας, Σιδηροδροµικός σταθµός. Γεύµα και αναχώρηση το
απόγευµα για Θεσσαλονίκη.
Απογευµατινή βόλτα στην πόλη: πλατεία Αριστοτέλους-«Λουλουδάδικα»,
Λουτρό Μεγάλης Αγοράς-Αλκαζάρ.

Κυριακή 04-12-2016:

Μονοήµερη εκδροµή: αναχώρηση µε πούλµαν στις 10:00 από το
ξενοδοχείο. Μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας για
ξενάγηση και κατόπιν επίσκεψη στους καταρράκτες της Έδεσσας. Γεύµα
στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας. Επιστροφή το απόγευµα στη Θεσσαλονίκη.
Απογευµατινός περίπατος στην παραλία και στην Αγορά Μοδιάνο.

∆ευτέρα 05-12-2016:

Ξενάγηση στην πόλη (περιήγηση): Βυζαντινά µνηµεία: Αγ. Σοφία,
Εκκλησία Αχειροποίητου, Βασιλική Αγ. ∆ηµητρίου, Ροτόντα. Ρωµαϊκή
αγορά, Ανάκτορο Γαλερίου (οµώνυµη αψίδα), επίσκεψη στο Πολεµικό
Μουσείο για ξενάγηση. Γεύµα, ανάπαυση και απογευµατινή βόλτα στην
πόλη.

Τρίτη 06-12-2016:

Ετοιµασία αποσκευών µαθητών. Στις 12.00 περιήγηση και ξενάγηση στα:
Λιµάνι, Μουσείο Κινηµατογράφου, Μουσείο Φωτογραφίας. Γεύµαανάπαυση. Απογευµατινός περίπατος στην πόλη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και προετοιµασία για την αναχώρηση. Αναχώρηση από τη
Θεσσαλονίκη στις 23.00 µε τρένο για την Αθήνα.

Τετάρτη 07-12-2016:

Άφιξη στην Αθήνα περίπου στις 05.30. Μετάβαση µε πούλµαν από τον
Σταθµό Λαρίσης στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση µε το «Blue Star
Delos» στις 07:25 και άφιξη στο λιµάνι της Νάξου στις 12.45. Μετάβαση
των µαθητών µε δικό τους µέσο στα σπίτια τους.

Οι µαθητές που θα συµµετάσχουν σ’ αυτήν είναι είκοσι επτά (27), σύµφωνα µε τις
υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων-κηδεµόνων τους. Από αυτούς 09 είναι τα αγόρια και
18 τα κορίτσια. Οι εκπαιδευτικοί, που θα λάβουν µέρος στην εκδροµή, είναι δύο (02),
δηλαδή η αρχηγός και η συνοδός .
Τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν είναι:
1) πλοίο από τη Νάξο για τον Πειραιά και αντίστροφα,
2) λεωφορείο από τον Πειραιά για το σταθµό του τρένου και αντίστροφα,
3) τρένο από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα και
4) λεωφορείο για τις µετακινήσεις, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο πρόγραµµα. Το
λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες, από τη σχετική
νοµοθεσία, προδιαγραφές (επαγγελµατική άδεια οδήγησης, έγγραφα
καταλληλότητας οχήµατος κ.λπ.).
Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι κατηγορίας 3 ή 4 αστέρων. Στην προσφορά είναι
επιβεβληµένο να αναφέρεται ρητά η κατηγορία του ξενοδοχείου που προτείνεται
(κοντά στο κέντρο της πόλης), το οποίο οφείλει να διαθέτει τη σχετική άδεια
λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη
φιλοξενία των µαθητών. Για τους µαθητές απαιτούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωµάτια
και για τους συνοδούς καθηγητές µονόκλινα, συµπεριλαµβανοµένου και του
πρωινού.
Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνεται η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης
διοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική
ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή αλλά και η επιβάρυνση
ανά µαθητή.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους µέχρι τις 11:00 της
∆ευτέρας, 14 Νοεµβρίου 2016, στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του Γενικού Λυκείου
Τραγαίας , στο Χαλκί Νάξου (Τ.Κ. 84 302). Η αξιολόγηση τους θα γίνει από
επιτροπή, όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία.
Για τη σύνταξη της σύµβασης οργανωµένου ταξιδιού και τις αναρτήσεις στο
∆ιαδίκτυο θα εφαρµοστούν όσα ορίζει η κείµενη νοµοθεσία.
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