Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήµερης
εκπαιδευτικής εκδροµής της Γ’ τάξης του Γυµνασίου Μεσαριάς Θήρας στην
Αθήνα.
Σχετ.: 129287/Γ210/11/2011 Απ. Του ΥΠ∆ΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/2-12-2011)
Η ∆ιευθύντρια του Γυµνασίου Μεσαριάς Θήρας προκηρύσσει εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής των µαθητών
της Γ’ τάξης του Γυµνασίου Μεσαριάς Θήρας που θα πραγµατοποιηθεί από
29/03/2017 έως 01/04/2017 µε προορισµό την Αθήνα.
Ο αριθµός των µαθητών που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική εκδροµή είναι 49 και οι
συνοδοί εκπαιδευτικοί 3.
Τα απαιτούµενα της εκπαιδευτικής εκδροµής περιέχουν τα παρακάτω:
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Σαντορίνη-Πειραιάς-Σαντορίνη σε οικονοµική θέση.
2. Μετακινήσεις µε πούλµαν πολυτελείας που να διαθέτουν τις προδιαγραφές για
µεταφορά µαθητών, όπως ορίζει ο σχετικός νόµος (ελεγµένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα
καταλληλότητας οχήµατος, επαγγελµατική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιµατιζόµενα κ.λ.π.), καθώς και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις ασφαλείας για µετακίνηση µαθητών (ζώνες ασφαλείας, έµπειροι οδηγοί
κ.λ.π.). Μαζί µε την ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να κατατεθούν και ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος κλπ.)
3. ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων (3 διανυκτερεύσεις) µε χώρο ψυχαγωγίας στην
Αθήνα µε πρωινό και ηµιδιατροφή. Τα δωµάτια θα πρέπει να είναι συγκεντρωµένα
(τρίκλινα και δίκλινα για τους µαθητές, 3 µονόκλινα για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς). Το ξενοδοχείο θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια λειτουργίας
από τις αρµόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία µαθητών.
4. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνεται α) η υποχρεωτική Ασφάλιση
Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και πρόσθετη
προαιρετική ασφάλιση για την περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, β) Αποδοχή από
το πρακτορείο ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συµβολαίου
από τη µεριά του (εγγυητική επιστολή µε το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο), γ)
αναφορά αντιµετώπισης της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, αντίξοες καιρικές
συνθήκες κτλ.). Επίσης το σχολείο επιθυµεί την πρόβλεψη της επιστροφής χρηµάτων
σε µαθητή/τρια που για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας
ασθένειας µαταιώσει την συµµετοχή του.
Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:
Τέταρτη 29/03/2017
15.30 : Αναχώρηση µε πλοίο από τη Σαντορίνη για Πειραιά
23.30 : Άφιξη στον Πειραιά. Επιβίβαση σε πούλµαν και µετάβαση σε ξενοδοχείο.

Πέµπτη 30/03/2017
8.00 : Πρωινό στο ξενοδοχείο
9.00 : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο µε πούλµαν για Ακρόπολη.
9.30- 12.30 : Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ακρόπολη..
13.00- 16.00 : Περίπατος στο Θησείο.
16.00-18.30 : Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης.
19.00 : Βραδινό γεύµα στο ξενοδοχείο.
21.30: Θεατρική παράσταση.
23.30: Επιστροφή µε πούλµαν στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση.
Παρασκευή 31/03/2017
8.30 : Πρωινό στο ξενοδοχείο
9.30 : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο µε πούλµαν για το Αττικό Πάρκο.
10.30- 13.30: Ξενάγηση στο Αττικό Πάρκο.
14.00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεσηµεριανό γεύµα. Ξεκούραση.
17.30: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο µε πούλµαν για το Αllou Fun Park.
18.00-21.00 : Επίσκεψη στο Αllou Fun Park
21.30: Επιστροφή µε πούλµαν στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση.
21.45: ∆είπνο στο ξενοδοχείο.
Σάββατο 01/04/2017
08.30: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09.15: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο µε πούλµαν για το εµπορικό κέντρο The Mall.
10.00-12.30 : Περίπατος στο χώρο του The Mall.
13.30 : Αναχώρηση µε πούλµαν για το Πλανητάριο.
14.30: Προβολή ταινίας στο Πλανητάριο.
15.30: Αναχώρηση για το Λιµάνι του Πειραιά.

17.30: Αναχώρηση µε πλοίο από το Πειραιά για τη Σαντορίνη.
Κυριακή 02/04/2017
01.15 : Άφιξη στη Σαντορίνη.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 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.
Τα ταξιδιωτικά γραφεία θα πρέπει να αποστείλουν κλειστό φάκελο που θα περιέχει
την προσφορά τους στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης του Γυµνασίου Μεσαριάς Θήρας
έως τη Τρίτη 14/02/2017 & ώρα 13:00. ∆ιεύθυνση : Γυµνάσιο Μεσαριάς, Μεσαριά
Θήρας, Τ.Κ. 84700, τηλ. 2286033933. Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα υπάρχει και
CD µε την προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Κυκλάδων.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Καµαρούδη Θεοδώρα

