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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2018 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017) ΥΠ.Π.Ε.Θ. το Γενικό
Λύκειο Θήρας διοργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και
ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστές προσφορές που θα κατατεθούν η θα σταλούν
στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου Εμμανουήλ Καραμολέγκου το αργότερο μέχρι :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-3-2018 και ώρα 13 μ.μ.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 19/4/2018 έως 22/4/2018, με 3
διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη.
Συμμετέχοντες μαθητές: 70 - 75
Συνοδοί καθηγητές: 4 μαζί με τον αρχηγό της εκδρομής
Ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:
1. Αεροπορικά εισιτήρια Σαντορίνη – Αθήνα και Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
2. Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Αθήνα και Αθήνα - Σαντορίνη.
3. Σε κάθε περίπτωση να διερευνηθεί η δυνατότητα οικονομικότερης μετακίνησης και
να κατατεθεί και δεύτερη συνολική προσφορά με το αντίστοιχο κόστος ως εξής:
αναχώρηση την Πέμπτη19/3/2018 με το πλοίο blue star2 στις 01.25 και στη
συνέχεια αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη. Επιστροφή 22/4/2018 αεροπορικώς από
Θεσσαλονίκη για Αθήνα και με το ίδιο πλοίο στις 18.00 για Σαντορίνη.
4. Πούλμαν διαθέσιμο σε όλες τις μετακινήσεις και δραστηριότητες. Διαθέσιμο και
για τις νυχτερινές εξόδους που θα πραγματοποιηθούν.
5. Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό, στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης.
6. Δύο (2) μονοήμερες εκδρομές, η μία στην Πέλλα – Έδεσσα-Λουτρά Πόζαρ και η
άλλη στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας-Αραπίτσα-Πάρκο Αγίου Νικολάου .
7. Ξενάγηση με πιστοποιημένο ξεναγό στο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Θεσσαλονίκης,
στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, στον Αρχαιολογικό χώρο – Μουσείο
Πέλλας και Βεργίνας.

8. Τα διόδια κατά τις μετακινήσεις μας.
8. Ταξιδιωτική ασφάλιση μαθητών και συνοδών καθηγητών.
9. Δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές.
10. Συνοδός του πρακτορείου για όλη την διάρκεια της εκδρομής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το πρακτορείο πρέπει να καταθέσει στο σχολείο για έγκριση, το πρόγραμμα που προτείνει,
με ξεναγήσεις, επισκέψεις σε μουσεία, και περιηγήσεις στα αξιοθέατα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς
και πρόσθετη –προαιρετική– ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή
συνοδού καθηγητή.
 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
 Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από μεριά του (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
 Η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, 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 κλπ) καθώς και να πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι
οδηγοί κτλ).
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
φωτοτυπία του ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.


Ο διαγωνισμός δεν είναι αναγκαστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Στην προσφορά
να γίνεται αναφορά στο κόστος ανά μαθητή (το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το κόστος για
τους συνοδούς εκπαιδευτικούς) καθώς και στο συνολικό κόστος. Στα παραπάνω ποσά
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Η εκδήλωση συμφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
(http://dide.kyk.sch.gr/index.php/ekdromes-sxoleiwn)
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σαμαρά Μαρία
Ο Διευθυντής
Καραμολέγκος Εμμανουήλ

