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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
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Προς:
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Ν. Κυκλάδων
Τμήμα Εκπ/κών Θεμάτων
Λιβάδια Μάννα,
Σύρο

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεγαλόχαρης 42
Τ.Κ. – Πόλη: 84200 Τήνος
email :mail@gym-tinou.kyk.sch.gr
Πληροφορίες : Ε. Περιβολαράκης
Τηλέφωνο:
22830 22589
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ΘΕΜΑ:
«Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την οργάνωση τετραήμερης
εκπαιδευτικής
επίσκεψης του Περιβαλλοντικού και του Πολιτιστικού Προγράμματος
της Γ΄ τάξης Γυμνασίου Τήνου στην Ακράτα και Πάτρα Αχαΐας ».
Σχετ.: 129287/Γ2/ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011) & ΥΑ 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ
4227/28-12-2016)

O Διευθυντής του Γυμνασίου Τήνου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για
την οργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης του
Γυμνασίου Τήνου στην Ακράτα και Πάτρα, προκειμένου οι μεν μαθητές/τριες του
Περιβαλλοντικού Προγράμματος να συμμετάσχουν σε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του
ΚΠΕ Ακράτας, οι δε μαθητές/τριες του Πολιτιστικού Προγράμματος να επισκεφθούν
χώρους ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας στην Πάτρα.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 30/3/2017 έως 2/4/2017 στην
Ακράτα Αχαΐας. Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική
επίσκεψη είναι 70 άτομα. Οι εκπαιδευτικοί που θα συνοδέψουν είναι 6 ήτοι:
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα : 35 μαθητές/τριες, ένας αρχηγός και δύο συνοδοί καθηγητές.
Πολιτιστικό Πρόγραμμα: 35 μαθητές/τριες, ένας αρχηγός και δύο συνοδοί καθηγητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 30/3/2017
08.25: Αναχώρηση με πλοίο από Τήνο για Ραφήνα.
12.30: Άφιξη Ραφήνα. Επιβίβαση στα πούλμαν με προορισμό το Ζάππειο.
13.30: Άφιξη στο Ζάππειο. Περίπατος συνοδεία καθηγητών στη πλατεία
Συντάγματος μέχρι περιοχή Πλάκας. Γεύμα.

15.30: Αναχώρηση με τα πούλμαν για το Κέντρο πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος»
στην
Καλλιθέα.
16.00: Άφιξη στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νίαρχος». Περιήγηση.
17.30: Αναχώρηση με πούλμαν για Ακράτα μ’ ενδιάμεσο σταθμό τη Κόρινθο.
18.30: Άφιξη στη Κόρινθο. Περίπατος συνοδεία καθηγητών.
19.00: Αναχώρηση από Κόρινθο με προορισμό την Ακράτα.
20.30: Άφιξη στο ξενοδοχείο στην Ακράτα.
Δείπνο στο ξενοδοχείο. 1η Διανυκτέρευση.
Παρασκευή 31/3/2017
07.30: Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο.
9.00: Αναχώρηση 35 μαθητών του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με 3 καθηγητές
με προορισμό το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Ακράτας. Πρόγραμμα στη
λίμνη Τσιβλού.
14.30: Αναχώρηση από λίμνη Τσιβλού με προορισμό το ξενοδοχείο στην Ακράτα.
15.30:Άφιξη στο ξενοδοχείο. Γεύμα 38 ατόμων.
09.00: Αναχώρηση των υπολοίπων 35 μαθητών του Πολιτιστικού προγράμματος με
3 καθηγητές για Πάτρα.
10.30:Άφιξη στη Πάτρα. Επισκέψεις σε Ρωμαϊκό Ωδείο, σπίτι Κωστή Παλαμά και Ι.
Ναό Αποστόλου Ανδρέα.
14.00: Γεύμα στην Πάτρα.
16.00: Αναχώρηση από Πάτρα για το ξενοδοχείο στην Ακράτα.
17.30: Άφιξη στο ξενοδοχείο.
19.30: Αναχώρηση όλων των μαθητών και των καθηγητών με τα δύο πούλμαν από
Ακράτα για Αίγιο.
20.10: Άφιξη στο Αίγιο. Περίπατος συνοδεία καθηγητών. Δείπνο.
22.30: Αναχώρηση από Αίγιο για το ξενοδοχείο στην Ακράτα.
23.10: Άφιξη στο ξενοδοχείο. 2η Διανυκτέρευση
Σάββατο 1/4/2017
07.30: Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο
08.15: Μετάβαση με πούλμαν στο Διακοπτό.
08.30: Άφιξη στο Διακοπτό κι αναχώρηση με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο για
Καλάβρυτα.
10.00: Άφιξη στα Καλάβρυτα. Ξενάγηση στην ιστορική κωμόπολη . Επιβίβαση στα
πούλμαν. Επισκέψεις στην Ι.Μ. Αγίας
Λαύρας, στο Μέγα Σπήλαιο και στο
σπήλαιο Λιμνών.
15.30: Γεύμα στα Καλάβρυτα.
17.30: Αναχώρηση από Καλάβρυτα για το ξενοδοχείο στην Ακράτα.
19.30: Άφιξη στο ξενοδοχείο.
21.00: Δείπνο στο ξενοδοχείο. 3η Διανυκτέρευση.
Κυριακή 2/4/2017
07.30: Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο.
08.30: Αναχώρηση για τις Μυκήνες.
10.30: Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ξενάγηση.

12.00: Αναχώρηση από Μυκήνες με προορισμό τη Ραφήνα με ενδιάμεσο σταθμό για
φαγητό.
16.00: Άφιξη στη Ραφήνα.
17.30: Αναχώρηση με πλοίο από Ραφήνα για Τήνο.
21.30: Άφιξη στη Τήνο.
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Τήνος – Ραφήνα
2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα - Τήνος
3. Πούλμαν όχι διώροφα, διαθέσιμα για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών:
 Από το λιμάνι της Ραφήνας στο Ζάππειο και στο Κέντρο Πολιτισμού
Σταύρος Νιάρχος (2 λεωφορεία 30/3/2017)
 Από την Αθήνα στο ξενοδοχείο στην Ακράτα με ενδιάμεσο σταθμό τη
Κόρινθο (2 λεωφορεία 31/3)
 Από την Ακράτα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και στη λίμνη
Τσιβλού μετ’ επιστροφής ( 1 λεωφορείο 31/3)
 Από την Ακράτα στην Πάτρα μετ΄ επιστροφής. Εντός της πόλης των
Πατρών μετάβαση στο Ρωμαϊκό Ωδείο σπίτι Κ. Παλαμά και Ι.Ν.
Αποστόλου Ανδρέα ( 1 λεωφορείο 31/3)
 Από την Ακράτα στο Αίγιο μετ’ επιστροφής (2 λεωφορεία 31/3)
 Από την Ακράτα στο Διακοπτό (2 λεωφορεία 1 /4)
 Από το Διακοπτό στα Καλάβρυτα (2 λεωφορεία 1 /4)
 Από τα Καλάβρυτα στην Ι.Μ. Αγίας Λαύρας, Μέγα Σπήλαιο, Σπήλαιο
Λιμνών και επιστροφή στο ξενοδοχείο (2 λεωφορεία 1 /4)
 Από το ξενοδοχείο στην Ακράτα στον αρχαιολογικό χώρο των
Μυκηνών (2 λεωφορεία 2/4)
 Από τις Μυκήνες στη Ραφήνα με ενδιάμεση στάση για φαγητό (2
λεωφορεία (2 /4/2017)
4. Διαμονή τριών νυχτών 76 ατόμων, σε ξενοδοχείο 3-4 αστέρων στις 30/3,
31/3, 1/4/2017, στην ευρύτερη περιοχή της Ακράτας.
5. Δύο δείπνα στο ξενοδοχείο 76 ατόμων, στις 30/3 & 1 /4/2017
6. Τρία πρωινά στο ξενοδοχείο 76 ατόμων, 31/3, 1/4, 2/4/2017
7. Ένα γεύμα στο ξενοδοχείο 38 ατόμων, στις 31/3/2017 και
8. Ένα γεύμα 76 ατόμων στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων 1/4/2017.
Τα δωμάτια για τους μαθητές θα πρέπει να είναι δίκλινα ή τρίκλινα ή
τετράκλινα. Τα δωμάτια για τους συνοδούς θα πρέπει να είναι μονόκλινα.
Στη προσφορά δεν περιλαμβάνονται
 Εισιτήρια Μουσείων, σπηλαίου Λιμνών και οδοντωτού σιδηρόδρομου.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζονται τα εξής:
i. Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης Διοργανωτή όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για τη περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
ii. Αναφορά αντιμετώπισης της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η
εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες
καιρικές συνθήκες κ.λ.π.)

iii. Τα πούλμαν που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις
μετακινήσεις τους, θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από ΚΤΕΟ, έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε
καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, καθώς και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας,
έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.). Επίσης δεν θα είναι διώροφα. Μαζί με την προσφορά
θα πρέπει να κατατεθούν και αντίγραφα της επαγγελματικής άδειας
οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος κ.λ.π.
iv. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως
και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο
πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Ο διαγωνισμός δεν είναι αναγκαστικά
μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Στη προσφορά να γίνεται αναφορά στο
κόστος ανά μαθητή (το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το κόστος για τους
συνοδούς εκπαιδευτικούς) καθώς και στο συνολικό κόστος. Στα παραπάνω
ποσά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό
φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Τήνου μέχρι την Πέμπτη 23
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 42
ΤΗΝΟΣ 84200
ΤΗΛ.: 2283022589
FAX: 2283025789
EMAIL: mail@gym-tinou.kyk.sch.gr
Κιν. :6977750802

Ο Διευθυντής

Ευάγγελος Περιβολαράκης
Θεολόγος

