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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της
πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ Θήρας στη
Θεσσαλονίκη.
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
Η Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Θήρας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για
την οργάνωση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄τάξης του ΕΠΑ.Λ. Θήρας στη
Θεσσαλονίκη από 05-04-2016 έως 11/04/2016.
Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ακολούθως στις
εκπαιδευτικές επίσκέψεις είναι 50 άτομα.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι 3.
Οι ταξιδιωτικές προσφορές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα εξής:
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Θήρα - Πειραιάς – Θήρα στις ημερομηνίες σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
2. Μετακίνηση με λεωφορείο ή τρένο Αθήνα-Θεσ/νικη-Αθήνα στις ημερομηνίες
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα της εκδρομής.
3. Μια ( 1 )διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στην Αθήνα ή στο Πειραιά (10/4/16)
με πρωϊνό.
4. Πέντε ( 5 )διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη (05,06,07,08, και 09/4/2016) 4
ή 5 αστέρων (τετράκλινα, τρίκλινα και δίκλινα για τους μαθητές, μονόκλινα
για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς), με πρωινό και 1 γεύμα. σε μπουφέ εντός
του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην πόλη και
θα πρέπει να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την φιλοξενία μαθητών.

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 όλες τις ημέρες και για όλες τις
μετακινήσεις και δραστηριότητες (ακόμη και για τις νυκτερινές εξόδους )και
σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης (αστικής και επαγγελματικής)
Διοργανωτή, 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 05 Απριλίου 2016 ως 11 Απριλίου 2016
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί:
ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ ΘΗΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( από Τρίτη 05-04-2016 έως Δευτέρα 11 -04-2016 )
Τρίτη 05-04-2016 και ώρα 01:30 Αναχώρηση με πλοίο από Θήρα για Πειραιά.
Άφιξη Ο7:45 στον Πειραιά και μεταφορά με λεωφορείο για
Θεσσαλονίκη με πιθανή ώρα άφιξης μετά απο δυο στάσεις
στις 14.30.
Μετάβαση στο ξενοδοχείο , γεύμα ,ξεκούραση.
Απογευματινή εξοδος στην πόλη και ξενάγηση στη ΡΟΤΟΝΤΑ
ΠΥΛΗ
ΑΔΡΙΑΝΟΥ,
ΑΡΧΑΙΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΑ
Τετάρτη 06-04-2016 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για ΒΕΡΓΙΝΑ,
ΝΑΟΥΣΑ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΔΕΣΣΑ, Αρχαιολογικό χώρο
ΠΕΛΛΑΣ
Επιστροφή στο ξενοδοχείο ,Γεύμα στο ξενοδοχείο
Βραδινή έξοδος.
Πέμπτη 07-04-2016
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για γνωριμία με τα
αξιοθέατα της πόλης: Κάστρα, Άνω Πόλη, Αγ. Δημήτριος,
Παν/μια .
Επιστροφή στο ξενοδοχείο- γεύμα.
Απογευματινή έξοδος στο εμπορικό Κέντρο: ΚΟΣΜΟΣ.
Επισκεψη στο ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
Βραδινή έξοδος
Παρασκευή 08-04-2016 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την λίμνη
ΚΕΡΚΙΝΗ, περιήγηση στον υδροβιότοπο και στο Οχυρό
ΡΟΥΠΕΛ..
Απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο-γεύμα.
Βραδινή έξοδος

Σάββατο 09-04-2016 Πρωινό στο ξενοδοχείο
Αναχώρηση για το κέντρο της πόλης. Ξενάγηση στον Λευκό
Πύργο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Αγαλμα Μ. Αλεξάνδρου,
Μουσείο αθλητισμού ΧΑΝΘ, Αγορά Μοδιάνο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο-γεύμα-ξεκούραση.
Κυριακή 10-04-2016 Πρωινό στο ξενοδοχείο και Αναχώρηση για Αθήνα 09.30π.μ με
το λεωφορείο. Αφιξη 15:30μμ. στην Αθήνα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Βραδινή έξοδος για φαγητό.
Επιστροφή –διανυκτέρευση.
Δευτέρα 11-04-2016 Αναχώρηση από τον Πειραιά για Θήρα με πλοίο 07:25π.μ
Αφιξη στη Θήρα 15:00μ.μ. ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.

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 ΤΡΙΤΗ 0103-2016 στις 12:00 στο γραφείο της Διευθύντριας του ΕΠΑ.Λ. Θήρας στην
ταχυδρομική διεύθυνση:
ΕΠΑ.Λ. Θήρας
Πύργος, Θήρας
Τ.Κ. 84701, Σαντορίνη
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται από την
ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και
την ποιοτική παροχή υπηρεσιών του ταξιδιωτικού γραφείου. Ομοίως η σύνταξη της
σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου.
H Διευθύντρια
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