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ΠΡΟΣ: ∆∆Ε ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης
των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων στα πλαίσια προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που
πραγµατοποιούνται στο σχολείο.
ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργείου Παιδείας ∆ΒΜΘ, κεφ. Γ αρίθµ. 12, 13, 14
O ∆ιευθυντής του ΕΠΑΛ Τήνου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση της
εκπαιδευτικής επίσκεψης των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του ΕΠΑ.Λ. Τήνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Λαυρίου από 18 ως 20 Φεβρουαρίου 2016.
Ο αριθµός των µαθητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και ακολούθως στην εκπαιδευτική
επίσκεψη είναι 15 άτοµα.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι 3.
Οι ταξιδιωτικές προσφορές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα εξής:
1.

2.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Τήνος - Ραφήνα - Τήνος στις ηµεροµηνίες σύµφωνα µε το πρόγραµµα
(Τήνος - Ραφήνα: Πέµπτη 18 Φεβρουαρίου πρωί και Ραφήνα - Τήνος: Σάββατο 18
Φεβρουαρίου απόγευµα).
Μετακινήσεις µε πούλµαν πολυτελείας και µε προδιαγραφές για την ασφαλή µεταφορά
µαθητών όπως ορίζει ο σχετικός νόµος (ελεγµένα από ΚΤΕΟ, επαγγελµατική άδεια
οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιµατιζόµενο
κτλ.), για µετακίνηση από λιµάνι Ραφήνας προς ΚΠΕ Λαυρίου την Πέµπτη 18 Φεβρουαρίου
στις 12:10 και µετακίνηση από το ΚΠΕ Λαυρίου προς το λιµάνι Ραφήνας το Σάββατο 20 στις
14:00.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης (αστικής και επαγγελµατικής) ∆ιοργανωτή,
όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για την περίπτωση
ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή συνοδού καθηγητή
• Την αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, αντίξοες καιρικές
συνθήκες κτλ) .

Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί το διάστηµα 18 ως 20 Φεβρουαρίου 2016 σύµφωνα µε το αναλυτικό
πρόγραµµα που ακολουθεί:

Πέµπτη 18/02/16
08:25πµ
12:10µµ
14:00µµ
15:00µµ
18:00µµ
20:00µµ
23:00µµ

Αναχώρηση από το λιµάνι της Τήνου
Άφιξη στο λιµάνι της Ραφήνας. Μετακίνηση µε λεωφορείο προς το ΚΠΕ Λαυρίου.
Άφιξη στο ΚΠΕ Λαυρίου και τακτοποίηση στα δωµάτια.
∆ραστηριότητα ΚΠΕ Λαυρίου
∆ραστηριότητα γνωριµίας µε την πόλη του Λαυρίου.
∆είπνο και περιήγηση στην πόλη.
Επιστροφή στο ΚΠΕ

Παρασκευή 19/02/16
08:00πµ Πρωινό
09:00πµ Αναχώρηση για Επίσκεψη στο Ορυκτολογικό Μουσείο Αγ. Κωνσταντίνου
10:30πµ Επίσκεψη µεταλλευτικής στοάς και δραστηριότητα
12:15πµ Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων εργαστηρίων στη Σούριζα
14:30µµ Γεύµα
15:30µµ Ξεκούραση
17:00µµ ∆ραστηριότητα γνωριµίας µε το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
18:30µµ Παράλληλα εργαστήρια (δραστηριότητα του ΚΠΕ)
20:00µµ ∆είπνο και περιήγηση στην πόλη.
23:00µµ Επιστροφή στο ΚΠΕ
Σάββατο 19/04/13
08:00πµ Πρωινό στο ξενοδοχείο
09:00πµ ∆ραστηριότητα ΚΠΕ Λαυρίου
13:00µµ Λήξη προγράµµατος και πρόχειρο γεύµα
14:00µµ Αναχώρηση από το ΚΠΕ Λαυρίου µε λεωφορείο προς το λιµάνι της Ραφήνας
17:30µµ Αναχώρηση από το λιµάνι της Τήνου
21:20µµ Άφιξη στο Λιµάνι της Τήνου
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή, αλλά και η επιβάρυνση ανά
µαθητή.
Υπενθυµίζεται ότι µε κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους µέχρι την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου
2016 στις 14.00 στο γραφείο του ∆ιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Τήνου στην ταχυδροµική διεύθυνση:
ΕΠΑ.Λ. Τήνου
Τήνος
Τ.Κ. 84200 Τήνος
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή όπως προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω
αναφερόµενη νοµοθεσία. Οµοίως η σύνταξη της σύµβασης οργανωµένου ταξιδίου.

Ο ∆ιευθυντής

Μαρκουΐζος Ευάγγελος

