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ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Ανακοινοποίηση στο Ορθό

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο
Ναύπλιο»

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Τ.Λ Κορθίου Άνδρου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
οργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β’ Λυκείου στο Ναύπλιο και ζητεί από τα ταξιδιωτικά
γραφεία κλειστή προσφορά που θα σταλεί ταχυδρομικά στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Τ.Λ
Κορθίου Άνδρου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03-03-2017 και ώρα 12:00.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 01 έως και 04 Απριλίου 2017 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που
ακολουθεί :
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετέχουν : 20
Εκπαιδευτικοί : 02 (αρχηγός και ένας συνοδός)

13:00

Συνάντηση στον Όρμο Κορθίου Άνδρου και αναχώρηση με το λεωφορείο του
Δήμου Άνδρου για Γαύριο.

15:45

Αναχώρηση από Γαύριο με το πλοίο Θεολόγος Π για Ραφήνα.

17:45

Άφιξη στη Ραφήνα, επιβίβαση στο λεωφορείο του πρακτορείου και
αναχώρηση για το Ναύπλιο.

Σάββατο
01-04-2017

08:00-9:00

Κυριακή
02-04-2017

Αφύπνιση, πρωινό.

09:00 – 14:00

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και της Επιδαύρου.

14:00 – 17:00

Φαγητό και επιστροφή στο Ναύπλιο. Ξεκούραση.

17:00 – 20:00

Περιδιάβαση στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου

20:00-21:00

Φαγητό-ύπνος

9:00-10:00

Αφύπνιση, πρωινό.

10:00-14:00

Επίσκεψη στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. Πεζοπορική διαδρομή
στο γύρο της Αρβανιτιάς και της Ακροναυπλίας.

14:00-15:00

Μετάβαση στο ξενοδοχείο-φαγητό.

15:00-16:30

Ξεκούραση

16:30-20:00

Επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης: Παλαμήδι-Μπούρτζι

20:00-21:00

Μετάβαση στο ξενοδοχείο-φαγητό-ύπνος.

08:00-9:00

Αφύπνιση, πρωινό.

Τρίτη

9:00-11:30

Επίσκεψη στο Λαζαρίδειο Λαογραφικό Μουσείο Ν. Κίου.

04-04-2017

11:30-12:30

Επίσκεψη στις εκβολές του ποταμού Ερασίνου στη Ν.Κίο

12:30-14:00

Αξιολόγηση και κλείσιμο προγράμματος-φαγητό-προετοιμασία για το ταξίδι.

14:30-16:30

Επιστροφή στη Ραφήνα.

17:30-19:30

Επιβίβαση στο Θεολόγος Π-μετάβαση στην Άνδρο.

19:30-20:30

Επιβίβαση στο λεωφορείο του Δήμου Άνδρου-επιστροφή στο Κόρθι.

Δευτέρα
03-04-2017

Ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών :
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 και τις παρακάτω μετακινήσεις:
- Από το λιμάνι της Ραφήνας στο Ναύπλιο –Νέα Κίο (01/04/17)
- Καθημερινή μετακίνηση από και προς Ναύπλιο, Νέα Κίο, Μυκήνες, Επίδαυρο) (01-04/04/17)
- Από το Ναύπλιο – Νέα Κίο προς λιμάνι της Ραφήνα (04/04/17)
2. Διαμονή τριών διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 3-4 αστέρων στην περιοχή του Ναυπλίου και της Νέας Κίου
με πρωινό και ένα γεύμα (δίκλινα και τρίκλινα).

3. Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζονται τα εξής :
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη –
προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από μεριά
του (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
Η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες
λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ.)
Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτει
όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από ΚΤΕΟ, έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως
κλιματιζόμενα κλπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών
(ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κτλ.).
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. Στην 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 ΦΠΑ. 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 2769/2-12-2011/τ.Β΄ και όπως τροποποιήθηκε με την 220647/Δ2/23-12-2016:
ΦΕΚ 4227 τ. Β΄28-12-2016 )
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 03/03/2017,
ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο του Γυμνάσιο ΤΛ Κορθίου ‘Ανδρου 84502 Κόρθι Άνδρου, τηλέφωνο
επικοινωνίας 2282061205 , email: mail@gym-korth.kyk.sch.gr .
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή όπως προβλέπεται από την ίδια
ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία.

Η Διευθύντρια

Μαρίνου Σταυρούλα

