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ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της πολυήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής της πρώτης (Α) τάξης»
ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011, ΥΠ.ΔΒΜΘ
Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ Λυκείου με προορισμό την Αθήνα η οποία θα
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 08/04/2016 έως και 10 ή 11/04/2016 σύμφωνα με το
ακόλουθο πρόγραμμα:
Παρασκευή 08-04-2016 11.30 π.μ Αναχώρηση με το αεροπλάνο για Αθήνα.
14.00 μ.μ Μεταφορά από το Αεροδρόμιο Αθηνών για Κρυονέρι στις
Εγκαταστάσεις ΙΟΑΣ – Ενημέρωση – Παρακολούθηση βιωματικού
Προγράμματος
19.00 μμ Αναχώρηση με πούλμαν για το ξενοδοχείο
21.00 μ.μ Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Φαγητό. Διανυκτέρευση
Σάββατο 09-04-2016
08.00 π.μ Αναχώρηση με πούλμαν για Μαραθώνα.
09.00 π.μ Μουσείο Μαραθωνίου διαδρομής. Ξενάγηση
11.00 π.μ Φράγμα Μαραθώνος. Ξενάγηση
15.00 μ.μ Άφιξη στο Mall Athens. Φαγητό. Παρακολούθηση ταινίας.
21.00 μ.μ Επιστροφή με Μετρό στο ξενοδοχείο. Φαγητό.
Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10-04-2016
10.00 π.μ Αναχώρηση με μετρό για το Παναθηναϊκό Στάδιο.
11.00 π.μ Παρακολούθηση προπόνησης Εθνικής ομάδας
14.00 μ.μ Βόλτα στην περιοχή της Πλάκας . Φαγητό.
19.00 μ.μ Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Φαγητό. Διανυκτέρευση.
* Σε περίπτωση ύπαρξης απογευματινού δρομολογίου με πλοίο, τότε
επιστροφή Κυριακή βράδυ.
Δευτέρα 11-04-2016
* Σε περίπτωση που δεν υφίσταται βραδινό δρομολόγιο την
προηγούμενη ημέρα
09.00 π.μ Πρωινό στο ξενοδοχείο.
11.00 π.μ Αναχώρηση με μετρό για το λιμάνι του Πειραιά
14.00 μ.μ Αναχώρηση με πλοίο για Μήλο.
Άφιξη στη Μήλο
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:
Δεκατρείς (13) σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων (Αγόρια δέκα(10) και
κορίτσια τρία (03)).

Εκπαιδευτικοί:
Αρχηγός και συνοδός : δύο (02).
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
Α) Αεροπλάνο από Μήλο για Αθήνα.
Β) Πλοίο από Αθήνα για Μήλο.
Γ) Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τις πρώτης ημέρας 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 στο κέντρο της πόλης (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 τη
φιλοξενία μαθητών. Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και
για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.
Επίσης, πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η προσφορά πρωινού και προαιρετικά ενός
γεύματος/δείπνου (Η/Β).
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.
Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο απαραιτήτως
και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μαζί με υπεύθυνη
δήλωση ότι το ταξιδιωτικό τους γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, σε κλειστό φάκελο
στο γραφείο του σχολείου έως την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 & ώρα 13:00.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή όπως προβλέπεται από
την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία. Ομοίως η σύνταξη της σύμβασης οργανωμένου
ταξιδίου και οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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