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ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής
επίσκεψης της Γ΄γυµνασίου και της Α΄Λυκείου.»
ΣΧΕΤ. : Η Υπ. Α. 29287/Γ2/10-11-2011 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., κεφ. Α΄αρθρ.2, παρ.3, κεφ. Β΄ αρθρ.8 παρ.2

Ο ∆/ντής του Γυµνασίου µε Λ.Τ. Αντιπάρου προκηρύσσει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδροµής Γ΄ Γυµνασίου και Α΄
Λυκείου στο Ναύπλιο.
Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί στις 27/4/2016 έως 30/4/2016.
Ο προβλεπόµενος αριθµός των συµµετεχόντων είναι εικοσιτέσσερις (24) µαθητές
και τρεις (3) συνοδοί εκπαιδευτικοί.
Το ενδεικτικό πρόγραµµα της εκδροµής είναι :
1η ΗΜΕΡΑ ( 27/4/2017) - Αναχώρηση από το λιµάνι της Πάρου µε πλοίο –άφιξη στο
λιµάνι του Πειραιά και αναχώρηση µε τουριστικό λεωφορείο για Ναύπλιο
2η ΗΜΕΡΑ (28/4//2017) - Πρωινό στο ξενοδοχείο.
- Επίσκεψη στο Λαογραφικό µουσείο Ναυπλίου
- Επίσκεψη στο Παλαµήδι - Μπούρτζι
- Επίσκεψη στην Ακροναυπλία
- Επίσκεψη στην παλαιά πόλη
- Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και βραδινή έξοδος
στην πόλη.
- Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ΗΜΕΡΑ (29/4/2017)

-

Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Επίσκεψη στην Επίδαυρο
Επίσκεψη στις Μυκήνες
Επίσκεψη στο Άργος (Αρχαίο θέατρο, εραλδική
βιβλιοθήκη ιστορίας και πολιτισµού, πόλη)
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και βραδινή έξοδος
στην αρχαία πόλη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ΗΜΕΡΑ (30/4//2017) - Αναχώρηση για λιµάνι του Πειραιά
-Επίσκεψη στο ναυτικό µουσείο του Πειραιά
- Βόλτα στο κέντρο της πόλης
–Επιστροφή µε το πλοίο
στην Πάρο.
Συγκεκριµένα, οι προσφορές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα εξής :
-

-

-

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πάρο προς Πειραιά και
αντίστροφα σε οικονοµική θέση.
Για τη µετακίνηση από Πειραιά για Ναύπλιο και την
επιστροφή, καθώς και για όλες τις µετακινήσεις κατά τη
διάρκεια της εκδροµής θα χρησιµοποιηθεί τουριστικό
λεωφορείο, το οποίο θα είναι διαθέσιµο σε οποιαδήποτε
ανάγκη. Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλες τις
προβλεπόµενες
από
την
παραπάνω
νοµοθεσία
προδιαγραφές (επαγγελµατική άδεια οδήγησης, έγγραφα
καταλληλότητας οχήµατος κλπ.), αντίγραφα των οποίων θα
πρέπει να αποσταλούν µέσα στο πακέτο της προσφοράς
στη σχολική µονάδα.
∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και
πάνω, για τρεις νύχτες (27/4/2017 – 30/4/2017) σύµφωνα
µε το πρόγραµµα . Το ξενοδοχείο επιθυµούµε να βρίσκεται
στην πόλη του Ναυπλίου.
Ξεναγό για το Παλαµήδι, Ακροναυπλία, Μυκήνες και
Επίδαυρο.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής :
• Η αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, 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 τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, επαγγελµατική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιµατιζόµενο κ.λ.π.), αντίγραφα των
οποίων θα πρέπει να αποσταλούν µέσα στο πακέτο της προσφοράς στη σχολική µονάδα,

καθώς και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για µετακίνηση µαθητών (ζώνες
ασφαλείας, έµπειροι οδηγοί κ.λπ.)
• 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).
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς
και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος η ασθένειας µαθητή ή συνοδού
καθηγητή.
• Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτουν το ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
• Επιπλέον, στο φάκελο προσφοράς καλό θα είναι να υπάρχει CD µε την προσφορά σε
ηλεκτρονική µορφή (.doc ή .pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
Τα ταξιδιωτικά γραφεία θα πρέπει να αποστείλουν στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης του
Γυµνασίου µε Λ.Τ. Αντιπάρου µέχρι τις 12.00 π.µ. της Τετάρτης 1 / 3 / 2017 . Η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται από τη
σχετική νοµοθεσία, καθώς και η σύνταξη της σύµβασης οργανωµένου ταξιδιού και οι
αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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