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Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών-Τουριστικών Γραφείων για την
πραγματοποίηση Πολυήμερης Σχολικής εκδρομής Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου Κέας »
Σχετικά: Υ.Α. 31120/ΓΔ4 /28/02/2017 (Φ.Ε.Κ. 681 τ.Β. 681)
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά-τουριστικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ’ τάξης του σχολείου
μας.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραίτητα και Υπεύθυνη
Δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
Για τη σύνταξη των προσφορών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω :

❖ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ _ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Ο προορισμός της εκδρομής είναι η Θεσσαλονίκη. Η
❖
❖

❖

❖

ημερομηνία αναχώρησης από Κέα είναι η 12η Μαρτίου 2018 και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί την 16η
Μαρτίου 2018.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ _ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν είναι δέκα
(10) άτομα. Την εκδρομή θα συνοδεύσουν δύο (02) εκπαιδευτικοί.
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Για τη μετάβαση των μαθητών στα Θεσσαλονίκη θα
χρησιμοποιηθεί πλοίο από Κέα για Λαύριο, καθώς και κατά την επιστροφή πλοίο από Λαύριο για Κέα.
Ακόμη θα χρειασθεί μισθωμένο λεωφορείο (τουλάχιστον 15 θέσεων) για την μεταφορά των
μαθητών/τριών και συνοδών από Λαύριο για Θεσσαλονίκη (κατά την αναχώρηση) και από Θεσσαλονίκη για
Λαύριο (κατά την επιστροφή). Η μεταφορά των μαθητών για την επίσκεψη σε διάφορα αξιοθέατα της
Θεσσαλονίκης θα γίνει με μισθωμένο λεωφορείο το οποίο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθόλη τη
διάρκεια της παραμονής τους στην Θεσσαλονίκη. Για τα μισθωμένα λεωφορεία θα πρέπει να ισχύουν οι
εξής προδιαγραφές : Λεωφορείο-πούλμαν 15 θέσεων και άνω. Το μέσο θα είναι στη διάθεση των μαθητών
για όλες τις συμφωνημένες μετακινήσεις τους στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με το
πρόγραμμα και 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 κλπ) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για
μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κτλ).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Οι μαθητές θα κάνουν τέσσερις (04)
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο (πρέπει να αναφέρεται ποιό) πρέπει να είναι εντός της
πόλης της Θεσσαλονίκης (προτιμητέο στην περιοχή Λαδάδικα). Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών
αστέρων και θα πρέπει να προβλεφθούν για την διαμονή ένα δίκλινο, ένα μονόκλινο και τρία τρίκλινα
δωμάτια. Για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς πρέπει να προβλέπεται πρωινό κάθε μέρα.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ : Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Επίσης να προβλέπεται και πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος
ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων σε μαθητή που για
αποδεδειγμένους λόγους ανώτερης βίας δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εκδρομή.

❖ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ :

1η ΜΕΡΑ 12/03
Συγκέντρωση στο λιμάνι της Κέας, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Λαύριο με το πλοίο της
γραμμής περί τις 11:00 π.μ. Άφιξη στο λιμάνι του Λαυρίου, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για
Θεσσαλονίκη. Ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα
δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Προαιρετική ομαδική έξοδος. Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ 13/03
Μετά το πρωινό αναχώρηση για εκπαιδευτική εκδρομή στην Αρχαία Πέλλα και Αρχαία Βεργίνα και
επίσκεψη στα αντίστοιχα Αρχαιολογικά Μουσεία. Επίσκεψη στους καταρράκτες της Έδεσσας και το
απόγευμα – βραδάκι επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική ομαδική έξοδος. Διανυκτέρευση
3η ΜΕΡΑ 14/03
Μετά το πρωινό, επίσκεψη στο Πολεμικό και Βυζαντινό Μουσείο – Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου - Αγία Σοφία
– Ροτόντα (Ιστορικά και Θρησκευτικά αξιοθέατα Θεσσαλονίκης). Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Προαιρετική ομαδική έξοδος. Διανυκτέρευση
4η ΜΕΡΑ 15/03
Μετά το πρωινό αναχώρηση για επίσκεψη στην Άνω Πόλη – Κάστρα, χρόνος ελεύθερος. Προσκύνημα
στον τάφο Αγίου Παϊσίου στην Σουρωτή. Επίσκεψη στο Εμπορικό Κέντρο COSMOS για βόλτα και φαγητό.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική ομαδική έξοδος. Διανυκτέρευση.
5η ΜΕΡΑ 16/03
Μετά το πρωινό περί τις 09:00 επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για Λαύριο. Ενδιάμεση στάση
Βόλο για φαγητό ξεκούραση. Ενδιάμεση στάση. Άφιξη στο Λαύριο και εκεί επιβίβαση στο πλοίο για Κέα
περί τις 17:30 και αναχώρηση. Άφιξη στο λιμάνι της Κέας περί τις 18:40. Τέλος Εκδρομής.

❖ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ : Στην οποία να συμπεριλαμβάνονται και όλοι
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οι φόροι και τέλη.
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ: Στην οποία να συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι φόροι και τέλη.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα πρέπει
να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο μέχρι την Τρίτη 20η Φεβρουαρίου 2018 και
ώρα 14:30 ή με κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου μας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Ορίζεται η Τρίτη 20η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00
και σε περίπτωση κρυπτογραφημένου μηνύματος θα πρέπει να μας αποσταλεί ο κωδικός ξεκλειδώματος. Η
αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή που η κείμενη νομοθεσία ορίζει και με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική και ποιοτική άποψη προσφορά.
Ωράριο λειτουργίας σχολικής μονάδας 14:30 – 20:00.

Ο Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. Κέας

Μαρίνος Αμπατζόγλου ΠΕ 18.03

