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2. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
1.

ΘΕΜΑ: « Δεύτερη ανακοινοποίηση εις το ορθό πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο των
καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων Γενικού Λυκείου Τήνου»
ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. και όπως τροποποιήθηκε με την 220647/Δ2/23-12-2016
Υ.Α.

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Τήνου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα
τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης με δύο διανυκτερεύσεις στο
Ναύπλιο.
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 30/03/2017 έως το Σάββατο 01/04/2017
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
1η ημέρα (Παρασκευή)
Αναχώρηση το πρωί από την Τήνο με πλοίο της γραμμής για τη Ραφήνα. Άφιξη στη Ραφήνα,
επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό το Ναύπλιο. Ενδιάμεση στάση για φαγητό. Άφιξη το
απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, βραδινή βόλτα και διανυκτέρευση.
2η ημέρα (Σάββατο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχώρηση για τις Μυκήνες και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.
Επιστροφή στο Ναύπλιο, επίσκεψη στο Παλαμήδι, περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης,
ελεύθερος χρόνος στο Ναύπλιο. Δείπνο στο ξενοδοχείο, βραδινή βόλτα και διανυκτέρευση.
3η ημέρα (Κυριακή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Επίδαυρο, περιήγηση και ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση για τη Ραφήνα μετά την ξενάγηση. Άφιξη στην Τήνο. Πέρας της
εκδρομής.
Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική εκδρομή είναι τριάντα δύο
(32), κορίτσια δεκαοκτώ (18) και αγόρια δεκατέσσερα (14) .
Οι συνοδοί καθηγητές είναι τρεις (03).
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

Α) Πλοίο από Τήνο για Ραφήνα και από Ραφήνα για Τήνο.
Β) Τουριστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις.
Τα απαιτούμενα της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι τα παρακάτω:
1. Παραλαβή στο λιμάνι της Ραφήνας. Δε θα συμπεριληφθούν στην τιμή τα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια. Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας και με προδιαγραφές για μεταφορά
μαθητών, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος.
2. Διαμονή στο κέντρο του Ναυπλίου σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων ή στο REX ή στο
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ( ή σε κάποιο άλλο αντίστοιχο). Δωμάτια δίκλινα – τρίκλινα για τους μαθητές,
μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Πλούσιο πρωινό και δείπνο.
3. Ξεναγός για τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου και των Μυκηνών. Σύντομη ξενάγηση
στο Ναύπλιο. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές με τον κ. Λεντούδη και θα επιθυμούσαμε και
αυτή τη φορά την ξενάγησή του.
4. Η δωρεάν συμμετοχή των εκπαιδευτικών συνοδών στην εκδρομή.
5. Παρουσία συνοδού-υπευθύνου του τουριστικού γραφείου, έμπειρου, γνώστη των
προορισμών που αναφέρονται στο πρόγραμμα
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
α. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη ασφάλειας για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
β. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από μέρους του (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
γ. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ.).
δ. Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις τους θα πρέπει
να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από
τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε
καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο, κ.τ.λ.), καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειρος οδηγός κτλ).
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή, αλλά και η επιβάρυνση ανά
μαθητή (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/212-2011/τ.Β΄ και όπως τροποποιήθηκε με την 220647/Δ2/23-12-2016: ΦΕΚ 4227 τ. Β΄28-122016 )
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 12:00 στις
15/02/2017, ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο του Γενικού Λυκείου Τήνου, ΑΓ. Παρασκευή 84200,
Τήνος, τηλέφωνο επικοινωνίας &Fax 2283022259, email: mail@lyk-tinou.kyk.sch.gr .
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή όπως προβλέπεται
από την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ03

