Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Μεσαριάς στην Αθήνα-Βουλή
των Ελλήνων.

Σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τομ Β/6-03-2017),το Γυμνάσιο
Μεσαριάς Θήρας διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων-Αθήνα και
ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστές προσφορές που θα κατατεθούν ή θα σταλούν
στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Μεσαριάς ( Διεύθυνση : Γυμνάσιο Μεσαριάς,
Μεσαριά Θήρας, Τ.Κ. 84700, τηλ. 2286033933) το αργότερο μέχρι 19 Μαρτίου 2018 και
ώρα 13:00 μ.μ.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 26-3-2018 έως 29-3-2018 με τρεις (3)
διανυκτερεύσεις.
Συμμετέχοντες μαθητές: 48
Συνοδοί καθηγητές: 3 με τον αρχηγό της εκδρομής
Ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών :
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Σαντορίνη-Πειραιάς-Σαντορίνη σε οικονομική θέση.
2. Πλήρης διάθεση λεωφορείου πολυτελείας που να διαθέτει τις προδιαγραφές για
μεταφορά μαθητών, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος ,για τις μετακινήσεις των
μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, στις επισκέψεις τους ,στις πιθανές
βραδινές μεταφορές από και προς ξενοδοχείο .
3. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων στο κέντρο της Αθήνας με
πρωινό και ημιδιατροφή στις 26,27,28,Μαρτίου . (η προσφορά θα πρέπει να
περιέχει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται)
4.

Τα δωμάτια θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα (τρίκλινα και δίκλινα για τους
μαθητές, 3 μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς). Το ξενοδοχείο θα πρέπει
να διαθέτει τη σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών.

5. Ταξιδιωτική ασφάλιση μαθητών και συνοδών καθηγητών
6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη 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)
 Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις
μετακινήσεις τους 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 κλιματιζόμενα κλπ) καθώς και να πληρούν όλες τις
προϋπόθεσης ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας,
έμπειροι οδηγοί κτλ).

To αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
Δευτέρα 26-03-2018
15.30 :

Αναχώρηση με πλοίο από τη Σαντορίνη για Πειραιά

23.30 :

Άφιξη στον Πειραιά. Επιβίβαση σε πούλμαν και μετάβαση στο ξενοδοχείο.

Τρίτη 27-03-2018
8.30 :

Πρωινό στο ξενοδοχείο

9.00 :

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με το λεωφορείο για το Πολεμικό
Μουσείο ( Ριζάρη 2, Αθήνα)

12.30 :

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Παλ. Φάληρο)
και παρακολούθηση της ψηφιακής παράστασης «Παράξενοι Κόσμοι στο
Ηλιακό Σύστημα»

14.00- 16.30 : Περίπατος στο Θησείο-Μοναστηράκι –Αρχαία Αγορά.
16.00-18.30 :

Επιστροφή στο ξενοδοχείο

19.30 :

Επίσκεψη βραδινό φαγητό στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall(Παρ.
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος)

22.00:

Επιστροφή με πούλμαν στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση.

Τετάρτη 28-03-2018
8.30 :

Πρωινό στο ξενοδοχείο

9.30 :

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με λεωφορείο για τον αρχαιολογικό χώρο
της Ακρόπολης-Ξενάγηση

12.30- 14.00:

Ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης.

15.00:

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. Ξενάγηση

16.30:

Επιστροφή στο ξενοδοχείο –Ξεκούραση .

19.00-21.00 :

Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης του Κάρλο Γκολντόνι
«Υπηρέτης 2 Αφεντάδων» Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση
Λέσβου 8, Κυψέλη (ύψος Πατησίων 212, στάση Καλλιφρονά)

21.30:

Επιστροφή με το λεωφορείο στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Πέμπτη 29-03-2018
06.00:

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά.

07:25:

Αναχώρηση με το πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Αθηνιού στη Σαντορίνη

15:00:

Άφιξη στη Σαντορίνη.
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. 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. Στο συμφωνητικό που θα συνταχθεί θα αναφέρεται
ρητά η αλλαγή ημερομηνίας πραγματοποίησης της εκδρομής σε περίπτωση που λόγω
απεργίας, απαγορευτικού απόπλου, ή βλάβης του πλοίου δεν πραγματοποιηθεί η
αναχώρηση στις 26-3-2018 από τη Σαντορίνη.
Η εκδήλωση συμφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

(http://dide.kyk.sch.gr/index.php/ekdromessxoleiwn).
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