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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της
ου
της Β’ τάξης του 2 Γυμνασίου Νάξου στην Αθήνα.
ΣΧΕΤ : ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄06-03-2017)
ου

Η Διευθύντρια του 2 Γυμνασίου Νάξου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση
ου
τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής, των μαθητών της Β΄ τάξης του 2 Γυμνασίου Νάξου, στην Αθήνα,
προκειμένου να επισκεφτούν τη Βουλή των Ελλήνων.
Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν στην εκδρομή είναι περίπου 54 άτομα. Οι συνοδοί
εκπαιδευτικοί είναι 4.
Τα απαιτούμενα της εκπαιδευτικής εκδρομής περιέχουν τα παρακάτω:
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νάξο - Πειραιάς – Νάξο
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. Δυο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 4*, στο κέντρο της Αθήνας, (προτεινόμενες
περιοχές Συντάγματος, Θησείου, Μοναστηράκι, σταθμό Μεταξουργείου) ή στην παραλιακή :
Τετάρτη 18-4-2018 και Πέμπτη 19-4-18. Τα δωμάτια θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα
(τετράκλινα, τρίκλινα και δίκλινα για τους μαθητές, 4 μονόκλινα για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς). Το ξενοδοχείο θα πρέπει να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών.
4. Ένα γεύμα στο ξενοδοχείο ή σε εστιατόριο που να διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες. Το γεύμα
θα είναι την Πέμπτη 19-4-18 στις 14:00.
5. Ξεναγό για την περιήγηση στο Βράχο και το Μουσείο Ακροπόλεως.
6. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται α)η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,
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 (εκλογές, αντίξοες καιρικές
συνθήκες κτλ.)
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 18 έως και 20 Απριλίου 2018 σύμφωνα με το
παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 18-4-2018
9:30 Αναχώρηση με πλοίο από Νάξο για Πειραιά.
15:30 Άφιξη στον Πειραιά. Επιβίβαση σε πούλμαν και μετάβαση στο ξενοδοχείο.
16:00 -17:00 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
17:00 Αναχώρηση με πούλμαν για το Μουσείο Planet Physics (Βριλήσσια) .
17:30-19:30 Δραστηριότητες στο Μουσείο Planet Physics (Βριλήσσια).
19:30 Μετάβαση με πούλμαν σε Θέατρο στο κέντρο ή Κεραμικό.
23:00 Επιστροφή με πούλμαν στο ξενοδοχείο.
Πέμπτη 19-4-2016
8:00-9:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
9:00 Αναχώρηση με πούλμαν για το Μουσείο Ακροπόλεως.
9:00 -12:00 Ξενάγηση στο Μουσείο και τον Ιερό Βράχο Ακροπόλεως.
12:00 Αναχώρηση με πούλμαν για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
12:30-13:30 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
13:30 Αναχώρηση με πούλμαν για το γεύμα
14:00 - 16:00 Γεύμα στο ξενοδοχείο ή σε εστιατόριο
16:00 Αναχώρηση με πούλμαν για τη Βουλή των Ελλήνων
16:30-18:30 Δραστηριότητες και περιήγηση στη Βουλή και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου.
18:30 Αναχώρηση με πούλμαν για το Ευγενίδειο Πλανητάριο.
19:00- 20:30 Ευγενίδειο Πλανητάριο.
20:30 Αναχώρηση με πούλμαν για μεζεδοπωλείο με ζωντανή μουσική, περιοχής Ψυρρή (Αγίων
Αναργύρων 20-22 Αθήνα).
Στη συνέχεια επιστροφή με πούλμαν στο ξενοδοχείο.
Παρασκευή 20-4-2018
7:00-8:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
8:00 Αναχώρηση με πούλμαν για το Βοτανικό κήπο (Δαφνί).
9:00-12:00 Δραστηριότητες στο Βοτανικό κήπο.
12:00 Αναχώρηση με πούλμαν από Βοτανικό κήπο με προορισμό την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.
13:00- 16:00 Δραστηριότητες στην Ελευσίνα και μικρή στάση για γεύμα.
16:00 Αναχώρηση με πούλμαν για το λιμάνι του Πειραιά.
17:30 Αναχώρηση από Πειραιά για Νάξο με πλοίο.
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.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου, στις
12.00μ.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Νάξου (Υπόψη κας Σοφίας Κρητικού)
Διεύθυνση: 2ο Γυμνάσιο Νάξου, Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300/ τηλ. :2285026008.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή, όπως προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω
αναφερόμενη νομοθεσία. Ομοίως η σύνταξη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου.
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