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Κοιν.: Σύνδεσμος Τουριστικών &
Ταξιδιωτικών Γραφείων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για τη
διοργάνωση της πολυήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. Πάτμου στην
Θεσσαλονίκη».
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 πολυήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. Πάτμου στην
Θεσσαλονίκη, που θα περιλαμβάνει μεταφορά και διαμονή. Το ενδεικτικό πρόγραμμα
της εκδρομής επισυνάπτεται. Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί κατόπιν
συνεννόησης και ανάλογα με τις τυχόν επιβαρύνσεις.
Η πολυήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 13/03/2014 μέχρι και 19/03/2014
στην Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.
Σύνολο ατόμων 15 (8 μαθητές, 5 μαθήτριες, 2 συνοδοί καθηγητές).
Τα πρακτορεία που θα καταθέσουν προσφορές πρέπει να εξασφαλίζουν τα
παρακάτω:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια στη γραμμή Πάτμος – Πειραιάς 13/03/2014
(αναχώρηση στις 24:00 σε οικονομικές θέσεις) και Πειραιάς – Πάτμος
19/03/2014 (αναχώρηση στις 19:00 σε οικονομικές θέσεις).

 Μεταφορά με λεωφορείο από το λιμάνι του Πειραιά στην Θεσσαλονίκη και
από την Θεσσαλονίκη στο λιμάνι του Πειραιά.
 Εξασφάλιση της μεταφοράς σε όλους τους προορισμούς που καθορίζει το
πρόγραμμα της εκδρομής (Έδεσσα, Χιονοδρομικό κέντρο Σέλι, Βεργίνα,
Λίμνη Κερκίνη, περιηγήσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Noesis κ.α)
 Διαμονή σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής σε ένα και μόνο ξενοδοχείο 3 ή 4
αστέρων, κατά προτίμηση στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης στο οποίο
θα εξασφαλίζεται το πρωινό και ένα απογευματινό γεύμα.
 Τα δωμάτια των μαθητών να είναι τρία (3) τρίκλινα και δύο (2) δίκλινα και
για τους καθηγητές 1 (1) Δίκλινο. (Τα δωμάτια μαθητών και καθηγητών
πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου).
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
 Το λεωφορείο 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.)
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή
στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, αντίξοες
καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).
 Δυνατότητα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο) με υπεύθυνο του πρακτορείου
για όλο το διάστημα της εκδρομής και σε 24ωρη βάση, για επίλυση τυχόν
προβλημάτων.
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, το οποίο πρέπει
να βρίσκεται σε ισχύ.
Επί πλέον στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε CD με την
προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της
στο διαδίκτυο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους με την
επωνυμία του πρακτορείου μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου (ώρα 19:00)
στο γραφείο του ΕΠΑ.Λ Πάτμου. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μη
πραγματοποίησης της εκδρομής σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής μαθητών.

Πρόγραμμα Εκδρομής της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ Πάτμου στην Θεσσαλονίκη
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014
Α/α

Ώρα

Περιεχόμενα

1

24:00

Συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτμου και αναχώρηση στις 24:00
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Α/α

Ώρα

Περιεχόμενα

1

08:00

Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για

Θεσσαλονίκη.
2

16:00

Μεταφορά στο ξενοδοχείο - Τακτοποίηση αποσκευών. Ξεκούραση

3

18:00

Γευμα

4

19:00

Περίπατος στην Πλατεία Αριστοτέλους, οδό Τσιμισκή και παλιά Παραλία

5

21:30

Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Α/α

Ώρα

Περιεχόμενα

1

09:00

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο

2

10:30

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Noesis - Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος

3

13:00

Περιήγηση στην Θεσσαλονίκη(Κάστρα, Ι.Μ. Βλατάδων, Ροτόντα, Λευκός Πύργος ).
Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο.

4

16:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5

18:30

Γεύμα στο ξενοδοχείο. Περίπατος στην πόλη.

6

22:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Α/α

Ώρα

Περιεχόμενα

1

09:00

Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κερκίνη

2

10:30

Επίσκεψη στην Λίμνη Κερκίνη και ξενάγηση στον υδροβιότοπο

3

13:30

Επίσκεψη στο χωριό Άνω Πορόια και γεύμα.

4

17:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5

19:00

Γεύμα στο ξενοδοχείο. Περίπατος στην πόλη

6

22:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Α/α

Ώρα

Περιεχόμενα

1

08:30

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο

2

09:30

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας

3

12:00

Επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο Σέλι

4

16:30

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5

19:00

Γεύμα στο ξενοδοχείο. Περίπατος στην πόλη

6

22:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Α/α

Ώρα

Περιεχόμενα

1

08:30

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο

2

10:30

Επίσκεψη στην πόλη της Έδεσσας. Ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης.

3

13:30

Γεύμα

4

16:30

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5

19:00

Γεύμα στο ξενοδοχείο. Περίπατος στην πόλη

6

22:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Α/α

Ώρα

Περιεχόμενα

1

08:30

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Πειραιά

2

17:30

Επιβίβαση στο Πλοίο

Ο Δ/ντης

Τυχάλας Ευάγγελος

