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ΠΡΟΣ:

Δ.Δ.Ε ν. Κυκλάδων

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της πολυήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής της Τρίτης Τάξης του ΕΠΑ.Λ Τήνου »
ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011, ΥΠ.ΔΒΜΘ

Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της
πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Λυκείου με προορισμό την Θεσσαλονίκη η οποία θα
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 04/04/2016 έως και 08/04/2016 σύμφωνα με το ακόλουθο
πρόγραμμα:

Δευτέρα
04-04-2016

Τρίτη
05-04-2016
Τετάρτη
06-04-2016
Πέμπτη
07-04-2016
Παρασκευή
08-04-2016

8.20 π.μ Αναχώρηση με το πλοίο από Τήνο για Ραφήνα.
12.30 π.μ Άφιξη στην Ραφήνα, επιβίβαση στα πούλμαν και άμεση
αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Ενδιάμεση στάση στα Τέμπη, γεύμα.
Αναχώρηση και άφιξη στη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική έξοδος.
Διανυκτέρευση.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 9.00 π.μ για τον Αρχαιολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ,
ΝΑΟΥΣΑ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ, ΕΔΕΣΣΑ, Αρχαιολογικό χώρο ΠΕΛΛΑΣ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 8.30 π.μ για ξενάγηση στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
και ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ, και συνεχίζουμε για λίμνη ΚΕΡΚΙΝΗ, περιήγηση στον υδροβιότοπο και στο
οχυρό ΡΟΥΠΕΛ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 8.30 π.μ για περιήγηση στη Θεσσαλονίκη: ΑΝΑΚΤΟΡΑ
- ΑΨΙΔΑ του ΓΑΛΕΡΙΟΥ, τα ΤΕΙΧΗ, ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ, ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, ΡΟΤΟΝΤΑ, ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ η ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ. Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο ΚΟΣΜΟΣ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική έξοδος. Διανυκτέρευση.

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη το πρωί, γεύμα στη Λαμία και άφιξη περί 16:00 στη Ραφήνα.
Επιβίβαση στο Ρ/Β για επιστροφή στην Τήνο και άφιξη στο λιμάνι της Τήνου περί ώρα 21:00.
Η επιστροφή των παιδιών στα σπίτια τους θα γίνει με ευθύνη των γονέων τους.

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:

Είκοσι πέντε (25) σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων [Αγόρια δέκα τέσσερα (14) και κορίτσια
έντεκα (11)].
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Εκπαιδευτικοί:

Αρχηγός και συνοδοί : τρείς (03).

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
Α)
Γ)

Πλοίο, Τήνο - Ραφήνα - Τήνο.

Β) Ξεναγήσεις

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

(επαγγελματίας οδηγός, ζώνες ασφαλείας, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση,

κλιματιζόμενο, για όλες τις ημέρες και για όλες τις μετακινήσεις και δραστηριότητες (ακόμη και για τις νυκτερινές
εξόδους ).

Δ) 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 τη διαμονή των μαθητών. Ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους

συνοδούς καθηγητές μονόκλινα (FREE). Επίσης, πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η προσφορά πρωινού και
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 Τρίτη 22 Μαρτίου 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 ταξιδιού και οι αναρτήσεις στο Διαύγεια.

•

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).

Διακανονισμός: προκαταβολή το 1/3 της συνολικής τιμής, 1/3 στις 05/04/16, και το υπόλοιπο στις 07/04/16.
Ο Διευθυντής

Μαρκουϊζος Ευάγγελος
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