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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε Αθήνα και Ναύπλιο
Σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τομ Β/6-03-2017)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τόπος μετακίνησης : Αθήνα - Ναύπλιο
Ημερομηνίας αναχώρησης: 21 Απριλίου 2018 (Ώρα αναχώρησης : πρωινή)
Ημερομηνίας επιστροφής: 24 Απριλίου 2018 (Ώρα επιστροφής : απογευματινή)
Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών: περίπου 80
Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
Πλήθος συμμετεχόντων εκπαιδευτικών: 4 (Αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί)
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1η ημέρα : Αθήνα [άφιξη από Σαντορίνη / αεροπορικώς] (διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* ή 5*).
Επισκέψεις – Ξεναγήσεις: 1) Ακρόπολη Αθηνών, 2) Mουσείο Ακρόπολης, 3) Αρχαιολογικό
Μουσείο (Θηραϊκή πτέρυγα) 4) Θεατρική παράσταση ή κινηματογράφος.
2η ημέρα : Αναχώρηση για Ναύπλιο (διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Αμαλία).
Επισκέψεις – Ξεναγήσεις: 1) Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών και 2) Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
3η ημέρα : Ναύπλιο (διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Αμαλία).
Επισκέψεις – Ξεναγήσεις: 1) Παλαμήδι (φυλακή Κολοκοτρώνη), 2) Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου, 3) Εθνική Πινακοθήκη (Παράρτημα Ναυπλίου) και 4) Παλαιά πόλη Ναυπλίου.
4η ημέρα : Αθήνα / Επισκέψεις – Ξεναγήσεις: 1) Ίδρυμα Ευγενίδου, 2) Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και 3) Παναθηναϊκό Στάδιο.
[αναχώρηση για Σαντορίνη / αεροπορικώς]
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Σε κάθε περίπτωση να διερευνηθεί η δυνατότητα οικονομικότερης μετακίνησης και να κατατεθεί και
δεύτερη συνολική προσφορά με το αντίστοιχο κόστος ως εξής: αναχώρηση από Σαντορίνη για Πειραιά
με πλοίο τo Σάββατο 21/4/2018 ή/και επιστροφή με πλοίο την Τρίτη 24/4/2018 από Πειραιά για Σαντορίνη.
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
2. Ρητή αναφορά της κατηγορίας του καταλύματος που προτείνεται.
3. Δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 4 μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς.
4. Στα ξενοδοχεία να συμπεριλαμβάνεται το πρωινό για κάθε διανυκτέρευση.
5. Να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον δύο γεύματα ή δείπνα εντός ή εκτός ξενοδοχείων.
6. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ).
7. Πλήρης διάθεση πούλμαν για τις μετακινήσεις των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, στις
μεταβάσεις σε Μουσεία και άλλα αξιοθέατα, στις πιθανές βραδινές μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο εντός και εκτός της πόλης.
8. Τα πούλμαν θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και να έχουν έγκριση ΚΤΕΟ.
9. Τα διόδια κατά τις μετακινήσεις.
10. Εισιτήρια εισόδου για όλους τους χώρους των επισκέψεων.
11. Επαγγελματία/ες ξεναγός/οι.
12. Η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).
13. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
14. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
15. 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).
16. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων της εκδρομής σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
17. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής του ταξιδιού, αλλά και του κόστους ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

-2-

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Ο διαγωνισμός δεν είναι αναγκαστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (http://dide.kyk.sch.gr/index.php/ekdromes-sxoleiwn).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Θήρας, που εδρεύει στα Φηρά – Θήρας, το αργότερο
μέχρι τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η Διευθύντρια

Αργυρού Ελευθερία
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