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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα Τουριστικά Γραφεία για
την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων»
Σχετικά: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02/12/2011) με
θέμα «Εκδρομές Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Προκηρύσσουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για
τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Πάτμου στη Βουλή των
Ελλήνων.
Συγκεκριμένα:
 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/12/2013
 Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών είναι 15
 Συνοδοί: 2 καθηγητές (1 αρχηγός της εκδρομής και 1 συνοδός)
 Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει:
Δευτέρα 16/12/2013
1. Μεταφορά των μαθητών από το λιμάνι του Πειραιά (στις 08.30 π.μ.) με
λεωφορείο στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Πειραιώς 254, Ταύρος)
2. Μεταφορά στη Βουλή των Ελλήνων για την προγραμματισμένη επίσκεψη
(12.00)
3. Μεταφορά των μαθητών στις 15.00 από τη Βουλή στην «Κιβωτό του
Κόσμου» (Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλέους – Κολωνός)
4. Μεταφορά στο Στάδιο Καραϊσκάκη περίπου στις 16.30.
5. Μεταφορά στις 18.30 στο λιμάνι του Πειραιά.
Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω (Τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν θα συμπεριληφθούν στην τιμή γιατί είναι προσφορά
της εταιρείας Blue Star Ferries στο σχολείο μας):
 Το λεωφορείο (μικρό), το οποίο θα πρέπει να είναι στη διάθεση των
μαθητών για όλες τις συμφωνημένες μετακινήσεις και να διαθέτει όλες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από
ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματιζόμενο κλπ.)
 Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθενείας μαθητή ή συνοδού





Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης
συμβολαίου από τη μεριά του
Την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί
η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικός απόπλους λόγω
καιρικών συνθηκών, απεργία κλπ.)
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι προσφορές θα
πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τετάρτη,
20/11/2013 στις 12.00 το μεσημέρι, στο Γραφείο της Διευθύντριας του
Γυμνασίου Πάτμου. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν ενώπιον επιτροπής που θα
συσταθεί με πρόεδρο την Διευθύντρια του σχολείου, με δύο εκπαιδευτικούς,
έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο
του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.
Η Διευθύντρια
Χρυσάνθη Δελημάρου

