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Προς

Τουριστικά πρακτορεία
Μέσω ανάρτησης στην
Ιστοσελίδα της ΔΔΕ Κυκλάδων

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της
πολυήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής της τρίτης ( Γ ) τάξης.
ΘΕΜΑ :

ΣΧΕΤ : 129287 / Γ2 / 10-11-2011 Υπουργείου Παιδείας ∆ΒΜΘ, κεφΓ άρθ 12,13, 14

Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Σύρου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
οργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των τελειοφοίτων του Γενικού Λυκείου Σύρου.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 15 ως 21 Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί :

15-02-2016 Δευτέρα

16-02-2016 Τρίτη

04.20 αναχώρηση από Σύρο με το Blue Star για Πειραιά
Άμεση επιβίβαση στο τρένο ή πούλμαν για Θεσσαλονίκη
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη .Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Βόλτα στην πόλη. Βραδινό φαγητό.
Περιήγηση εντός πόλης: Λευκός Πύργος, πύργος ΟΤΕ, εκθεσιακό
κέντρο Θεσσαλονίκης, εγκαταστάσεις ΕΡΤ3
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

17-02-2016 Τετάρτη

18-02-2016 Πέμπτη

Επίσκεψη σε βυζαντινούς ναούς της πόλης (Αγ. Δημήτριος, στο
μουσείο κρύπτης στον Αγ. Δημήτριο, Αγ. Σοφία, Αχειροποίητος),
Αρχαιολογικό και Βυζαντινό μουσείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
γεύμα, ανάπαυση. Απογευματινή επίσκεψη στα Κάστρα και στη
Πάνω πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
Εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο και στους μακεδονικούς τάφους
της Βεργίνας, επίσκεψη στην Έδεσσα.
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19-02-2016
Παρασκευή

Επίσκεψη στο μουσείο τεχνολογίας «ΝΟΕΣΙΣ» (ενεργή συμμετοχή
μαθητών σε δραστηριότητες του μουσείου). Ελεύθερο απόγευμα.

20-02-2016
Σάββατο

Εκδρομή στις Σέρρες, λίμνη Κερκίνη και στον υδροβιότοπο,
Επιστροφή στο ξενοδοχείο νωρίς το απόγευμα. Παρακολούθηση
θεατρικής παράστασης .Διανυκτέρευση.

21-02-2016 Κυριακή

10.00 Αναχώρηση για Πειραιά
17.30 Επιβίβαση στο πλοίο για Σύρο. Επιστροφή

•

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν : εβδομήντα τρεις ( 73 ) σύμφωνα με τις
υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων ( Αγόρια 36 Κορίτσια 37 )

•

Εκπαιδευτικοί : αρχηγός και συνοδοί : τέσσερις ( 4 )

•

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

Α) πλοίο από Σύρο για Πειραιά και αντιστρόφως,
Β) τρένο ή τουριστικά λεωφορεία από Πειραιά για Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως,
Γ) τουριστικά λεωφορεία για όλες τις μετακινήσεις εντός και εκτός Θεσσαλονίκης
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τα λεωφορεία πρέπει να διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες από την ανωτέρω σχετική νομοθεσία προδιαγραφές
(επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος κλπ ).
•

Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι κατηγορίας 3 ή 4 αστέρων (θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά στην προσφορά η κατηγορία του ξενοδοχείου που
προτείνεται), να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την φιλοξενία μαθητών. Για
την φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για
τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

•

Επίσης, να αναφέρεται η προσφορά πρωινού και ενός γεύματος / δείπνου.

•

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση
Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

•

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή, αλλά και η
επιβάρυνση ανά μαθητή.
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•

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 τις 14.00
την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 , στο γραφείο της Διευθύντριας του Γενικού
Λυκείου Σύρου, Σχολικό συγκρότημα Μάννα, 84 100 Σύρος.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή όπως προβλέπεται από
την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία . Ομοίως η σύνταξη της σύμβασης
οργανωμένου ταξιδίου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΙΡ. ΔΡΑΚΟΥ
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