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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουρ. γραφείων για την
οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στα πλαίσια του εγκεκριμένου Πολιτιστικού
Προγράμματος “Κινηματογραφική Λέσχη” του Γυμνασίου Τ.Λ Σίφνου και ΕΠΑΛ
Σίφνου.
Οι Διευθυντές του Γυμνασίου Τ.Λ. Σίφνου και ΕΠΑ.Λ. Σίφνου, προκηρύσσουν την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Τουριστικά Γραφεία για τη διοργάνωση πολυήμερης
εκδρομής στη Θεσσολονίκη .
• Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 30/3- 3/4/2017.
• Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι 30 μαθητές (22 Γυμνασίου Τ.Λ
και 8 ΕΠΑ.Λ) και δύο (2) συνοδοί εκπ/κοί .
• Θα γίνει σύμπραξη των σχολείων Γυμνασίου Τ.Λ. Σίφνου και ΕΠΑ.Λ Σίφνου
Συγκεκριμένα, οι προσφορές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Σίφνο-Πειραιά, Πειραιά-Σίφνο σε οικονομική θέση για 30 μαθητές
και 2 εκπαιδευτικούς.
Εισιτήρια τρένου intercity Αθήνας-Θεσσαλονίκης με επιστροφή.
Τα ξενοδοχεία θα είναι κατηγορίας τεσσάρων αστέρων στο κέντρο της πόλης.
Διαμονή τριών ημερών με πρωινό και βραδινό (μπουφέ) σε 10 τρίκλινα δωμάτια για
τους μαθητές και 2 μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς.
Πούλμαν που θα καλύπτει τις απαραίτητες μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΣΙΦΝΟΥ “ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΠΕΜΠΤΗ 30/ 3/2017
-13:30 συγκέντρωση στο λιµάνι της Σίφνου.
-14:30 αναχώρηση µε το πλοίο «Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»
-20:30 άφιξη στον Πειραιά-µετακίνηση µε πούλµαν στο Σταθµό Λαρίσσης.
-23:55 Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη µε το τρένο. Νυχτερινή µετακίνηση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3/2017
-06: 00 άφιξη στη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση
- 09:30 αφύπνιση-πρωινό
-11:00 µετάβαση µε τα ΜΜΜ στη Σχολή Κινηµατογράφου και παρακολούθηση
µαθήµατος.
13:00 Περιήγηση στους χώρους της Πανεπιστηµιούπολης και ξενάγηση στις σχολές
από Καθηγητή του ΑΠΘ.
-Γεύµα σε εστιατόριο
15: 00 επίσκεψη στο Μουσείο Φωτογραφίας και Κινηµατογραφου και συµµετοχή σε
δραστηριότητα σχετική µε τον Κινηµατογράφο στην εκπαίδευση.
-17:00-20:00 περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης
-21: 00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/4/2017
-09:00 αφύπνιση-πρωινό
-10:30 µετάβαση µε τα ΜΜΜ στο κέντρο και επίσκεψη στο αρχαιολογικό και στο
βυζαντινό µουσείο.
-15:00: γεύµα σε εστιατόριο
-16.30: περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης (Λευκός Πύργος, Ροτόντα, Άγιος
∆ηµήτριος, Πλατεία Αριστοτέλους κλπ)

-18. 30: επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και βραδινό.
-21.00 εξοδος (κινηµατογράφος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/4/2017
-08:00 αφύπνιση-πρωινό
-09:30 αναχώρηση µε πούλµαν για το Σπήλαιο Πετραλώνων στη Χαλκιδική
-11:30 άφιξη στο Σπήλαιο, περιήγηση.
-14:30 γεύµα σε εστιατόριο κοντινού χωριού.
-15:30 αναχώρηση για Θεσσαλονίκη, επιστροφή και στάση σε Γεντί Κουλέ και Ανω
Πόλη.
-18:30 άφιξη στο ξενοδοχείο – ξεκούραση και βραδινό.
-22:00 βραδινή έξοδος(θεατρική παράσταση)
∆ΕΥΤΕΡΑ 3/4/2017
-6:00 πρωινό, αναχώρηση για το σταθµό τρένων.
-07:04 αναχώρηση µε τρένο για Αθήνα
-12:24 άφιξη στην Αθήνα, µετακίνηση στον Πειραιά µε πούλµαν.
-14:00 αναχώρηση για Σίφνο µε το πλοίο «Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ».

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης , όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
 Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από τη μεριά του.
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).
 Τα λεωφορεία 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 τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και να
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας,
έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

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.
Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την
προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο
διαδίκτυο. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την
Τρίτη 14/3/2017, 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του ΓυμνασίουΤ.Λ. Σίφνου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας και fax: 2284031312.
email: mail@gym-sifnou.kyk.sch.gr

Οι Διευθυντές

Κατσουλάκης Θωμάς – Τ.Λ. Σίφνου

Μιτσικουρίδης Ανδρέας – ΕΠΑ.Λ Σίφνου

