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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση
εκπαιδευτικής eπίσκεψης της A΄ & B΄τάξης Λυκείου »
ΣΧΕΤ: H Yπ. Α. 29287/Γ2/10-11-2011 του Υ.ΠΑΙ.Θ. κεφ. Α΄αρθ.2, παρ.3, κεφ. Β΄ αρθ.
8,παρ.2
Ο ∆ιευθυντής του Γυμνασίου με Τ.Λ. ΚΥΘΝΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος
για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄ & B' Τάξης Λυκείου στην
Θεσσαλονίκη.
Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί στις ηµεροµηνίες 17/3/2017 -20/03/2017.
Ο προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων θα είναι δέκα έξι (16) µαθητές και δύο (2)
συνοδοί εκπαιδευτικοί .
Το ενδεικτικό πρόγραµµα της εκδροµής είναι:
η

1 ΗΜΕΡΑ
(17/3/2017)
Παρασκευή

Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη µε τρένο (INTERCITY).
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια.
Επίσκεψη στο κέντρο ΝΟΗΣΙΣ (Πλανητάριο) για παρακολούθηση
εκπαιδευτικών προβολών.
∆είπνο στο ξενοδοχείο και βραδινή έξοδο στη πόλη της Θεσσαλονίκης,
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ΗΜΕΡΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση στις 9:30 για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας .

(18/3/2017)

Επίσκεψη στα Λουτρά Πόζαρ.
∆είπνο στο ξενοδοχείο.
Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης από τη σκηνή του ΚΘΒΕ .Βραδινή

Σάββατο

βόλτα στο κέντρο της πόλης στα Λαδάδικα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ΗΜΕΡΑ
(19/ 3 / 2017)

Κυριακή

Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση στις 10:00 για τη µονή Βλατάδων στην Άνω Πόλη της
Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη στον Λευκό Πύργο και στο Βυζαντινό Μουσείο.
Απογευµατινή βόλτα στο εµπορικό κέντρο Κόσµος και παρακολούθηση
προβολής ταινίας.
∆είπνο στο ξενοδοχείο και βραδινή έξοδο στη πόλη της Θεσσαλονίκης,
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ΗΜΕΡΑ
Αναχώρηση για Αθήνα µε τρένο (ΙΝΤΕRCITY)
(20/3/2017)
∆ευτέρα

o Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά ή του Λαυρίου και επιστροφή στην Κύθνο.

Συγκεκριµένα οι προσφορές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:
Το τουριστικό λεωφορείο θα είναι διαθέσιµο εντός και εκτός Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το
πρόγραµµα. Πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία προδιαγραφές
(επαγγελµατική άδεια οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος κ.λ.π.).
∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων για τρεις (3) νύχτες
(17/3/2017- 19/3/2017) βάσει προγράµµατος. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης θα πρέπει να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις
αρµόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την φιλοξενία µαθητών.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης , όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία,
καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή
συνοδού καθηγητή.
Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συµβολαίου από τη µεριά του (εγγυητική επιστολή µε το ποσό που θα καθορίσει το
σχολείο).
Την αντιµετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιµή της εκδροµής
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή.
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.
Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς καλό θα είναι να υπάρχει CD µε την
προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της
στο διαδίκτυο.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους µέχρι τις 12:00 της
Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2017 στο γραφείο του ∆ιευθυντή του Γ.Λ Κύθνου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή όπως προβλέπεται από την ίδια
ανωτέρω αναφερόµενη νοµοθεσία. Η σύνταξη της σύµβασης και η αξιολόγηση προσφορών
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.
•

Ο ∆ιευθυντής

Χίος Μιχαήλ

