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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της πολυήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής της Β’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ Τήνου»
ΣΧΕΤ:129287/Γ2/10-11-2011, ΥΠ.ΔΒΜΘ
Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της
πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β' Λυκείου με προορισμό την Σύρο η οποία θα
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 30/03/2017 έως και 01/04/2017 σύμφωνα με το ακόλουθο
πρόγραμμα:

Πέμπτη
30/3/2017

Συγκέντρωση στις 14:00 το μεσημέρι στο λιμάνι της Τήνου.
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση στις 15:00 για το νησί της Σύρου. Μετά από ταξίδι
περίπου 45 λεπτών φτάνουμε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στην Ερμούπολη. Μετάβαση
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Νωρίς το απόγευμα θα έχουμε μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη – «Αρχόντισσα των Κυκλάδων» αφού θα έχουμε πολύ χρόνο στη
διάθεσή μας να περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πόλης, θαυμάζοντας τα πολλά
μαρμάρινα νεοκλασικά τα οποία της έδωσαν και το χαρακτηριστικό τίτλο «Μαρμάρινη
Πόλη». Επίσκεψη στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου θα θαυμάσουμε την ομώνυμη
αυθεντική εικόνα του El Greco. Επίσκεψη στο Θέατρο «Απόλλων» . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ προαιρετική ομαδική έξοδος. Διανυκτέρευση.

Παρασκευή

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε το ναυπηγείο «Νεώριο Σύρου» όπου θα ξεναγηθούμε
στις εγκαταστάσεις του. Μετά το πέρας της επίσκεψης θα μεταβούμε στο «Βιομηχανικό
31/03/2017
Μουσείο Ερμούπολης». Στη συνέχεια θα υπάρξει ελεύθερη ώρα στην πόλη για φαγητό και
ξεκούραση. Στις 16:30 θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο προς τον Μεσαιωνικό οικισμό της
Άνω Σύρου, όπου θα επισκεφτούμε τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγ. Γεωργίου, το
μοναστήρι των Καπουτσίνων, το μοναστήρι των Ιησουιτών, την «πιάτσα» και το Λαογραφικό
Μουσείο. Στην επιστροφή θα μεταβούμε στο Ναό της Αναστάσεως και στη συνέχεια θα
επιστρέψουμε στην πόλη για ελεύθερο χρόνο και ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το
βράδυ ομαδική προαιρετική έξοδος. Διανυκτέρευση.

Σάββατο
01/04/2017

Μετά το απόγευμα θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο για μια τελευταία μικρή βόλτα στην πόλη
μέχρι τις 11:00 όπου θα συγκεντρωθούμε στο λιμάνι της Ερμούπολης. Αναχώρηση στις
11:30 και άφιξη στο λιμάνι της Τήνου στις 12:15. Τέλος της εκδρομής.
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Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:
Είκοσι επτά (26) σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων [Αγόρια είκοσι (20) και κορίτσια
έξι (06)].
Εκπαιδευτικοί:
Αρχηγός και συνοδοί : τρεις (03).
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
Α) Πλοίο, Τήνος – Σύρος - Τήνος.
Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι κατηγορίας 3 ή 4 αστέρων (θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά η
κατηγορία του ξενοδοχείου που προτείνεται), να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη διαμονή των μαθητών. Ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα
δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα (FREE). Επίσης, πρέπει να αναφέρεται
υποχρεωτικά η προσφορά πρωινού και δείπνου (Η/Β).Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η
υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη
προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική
συνολική τιμή, 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. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μαζί με υπεύθυνη
δήλωση ότι το ταξιδιωτικό τους γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του
σχολείου έως την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 & ώρα 12:00.Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί
από την Επιτροπή όπως προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία. Ομοίως η σύνταξη της
σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και οι αναρτήσεις στο Διαύγεια.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης (αστικής και επαγγελματικής) Διοργανωτή, όπως ορίζει
η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για την περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή

•

Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).
Διακανονισμός: Η πληρωμή του πρακτορείου θα γίνει σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη με την έγκριση
της προσφοράς, η δεύτερη με την άφιξη στον προορισμό μας και η τρίτη κατά το πέρας της
εκδρομής.
Ο Διευθυντής

Μαρκουϊζος Ευάγγελος
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