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ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ
ΓΔΛ Αθάληνπ ζηε Θεζζαινλίθε.
ΥΔΣ.: Με ηελ ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4/6.3.2017 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 681
ηρ Β΄/ 6.3.2017, κε ζέκα «Δθδξνκέο – Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο
καζεηώλ

θαη

καζεηξηώλ

Γεκόζησλ

θαη

Ιδησηηθώλ

ζρνιείσλ

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο»
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αθάληνπ δεηά ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από
ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηεο Α΄ Λπθείνπ
ζηε Θεζζαινλίθε.
πγθεθξηκέλα:
Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην δηάζηεκα από 21 έσο 25 Φεβξνπαξίνπ 2019. Η
πξνζθνξά ηεο εθδξνκήο ζα πεξηιακβάλεη:


Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα καζεηώλ/ ηξηώλ θαη ζπλνδώλ θαζεγεηώλ από Ρόδν πξνο
Θεζζαινλίθε θαη επηζηξνθή ζε νηθνλνκηθή ζέζε.



Γηακνλή ζηε Θεζζαινλίθε, 4 δηαλπθηεξεύζεηο, ζε μελνδνρείν 4 αζηέξσλ, ζην θέληξν
ηεο πόιεο, ζε ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο.

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από THOMIDIS
VENETIOS
Ημερομηνία:
2019.01.17



Πξσηλό ζην Ξελνδνρείν.



Σα πξσηλά, μελάγεζε ζηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο, επηζθέςεηο θαη μελάγεζε ζε
κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ην απόγεπκα ειεύζεξν.



Αζθάιεηα επζύλεο δηνξγαλσηή (αζηηθήο / επαγγεικαηηθήο επζύλεο).



Πξόζζεηε αζθάιηζε γηα αηύρεκα ή αζζέλεηα εθδξνκέσλ.



Όιεο νη κεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κε
ππεξζύγρξνλα – ππεξπςσκέλα θιηκαηηδόκελα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα είλαη ζπλέρεηα ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ.



Φ.Π.Α.



Ο πηζαλόο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ ζα είλαη 28 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί
θαζεγεηέο.

πλνπηηθό Πξόγξακκα Δθδξνκήο
1ε Ηκέξα: Πέκπηε 21 Φεβξνπαξίνπ
Αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν από ηελ πιαηεία Αθάληνπ γηα ην αεξνδξόκην ηεο Ρόδνπ.
Πηήζε γηα Θεζζαινλίθε. Άθημε ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα.
Διεύζεξνο ρξόλνο γηα μεθνύξαζε θαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε.
Γηαλπθηέξεπζε.
2ε Ηκέξα: Παξαζθεπή 22 Φεβξνπαξίνπ
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Mediterranean Cosmos, όπνπ, ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Δηθνληθή Δπηρείξεζε 2019», ζα πξαγκαηνπνηεζεί εκπνξηθή έθζεζε,
ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην ζρνιείν καο. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.
Γηαλπθηέξεπζε.
3ε Ηκέξα: άββαην 23 Φεβξνπαξίνπ
Μεηά ην πξόγεπκα, αλαρώξεζε γηα νινήκεξε εθδξνκή ζηε Βεξγίλα θαη ζηνλ Άγην
Νηθόιαν Νάνπζαο. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
4ε Ηκέξα: Κπξηαθή 24 Φεβξνπαξίνπ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζηνπο θαηαξξάθηεο ηεο
Έδεζζαο. Έπεηηα πεξηήγεζε ζηνλ παξαδνζηαθό δηαηεξεηέν νηθηζκό ηνπ Αγίνπ
Αζαλαζίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο
(Βόξαο). Φαγεηό θαη ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
.5ε Ηκέξα: Γεπηέξα 25 Φεβξνπαξίνπ
Μεηά ην πξόγεπκα, μελάγεζε ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε
γηα ην αεξνδξόκην θαη επηζηξνθή αεξνπνξηθώο ζηε Ρόδν. Άκεζε κεηαθνξά κε
ιεσθνξείν ζη’ Αθάληνπ.
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ:


Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία,
θαζώο θαη πξόζζεηε

πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή

αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή.



Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο
πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (εθινγέο θ.ι.π.)



Σα ιεσθνξεία πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο
ηνπο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία
πξνδηαγξαθέο (ειεγκέλα από ηα ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο,
επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο
θιηκαηηδόκελα θ.ιπ.) θαζώο θαη λα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα
κεηαθίλεζε καζεηώλ ( δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί θ.ι.π).



Οη ρώξνη πνπ ζα επηιεγνύλ γηα εζηίαζε θαη ςπραγσγία ησλ καζεηώλ πξέπεη λα
δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη
πγηεηλήο.



πλνδό από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.



Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) ηεο
εθδξνκήο, αιιά θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή ρσξηζηά.



ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ γηα 3 θαζεγεηέο όιν ην παθέην
ηεο εθδξνκήο κε δηακνλή ζε κνλόθιηλα δσκάηηα ζην μελνδνρείν, θαζώο θαη ε
κεηαθνξά ησλ εθδξνκέσλ από ην ζρνιείν ζην αεξνδξόκην ζηελ αλαρώξεζε θαη
από ην αεξνδξόκην πίζσ ζην ζρνιείν ζηελ επηζηξνθή.
Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο θαη

ππεύζπλε

δήισζε όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πξέπεη λα

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Δπί πιένλ ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ ε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπο γηα λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην
δηαδίθηπν. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε

θιεηζηνύο θαθέινπο κε ηελ

επσλπκία ηνπ πξαθηνξείνπ κέρξη ηελ Σεηάξηε 23 Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη ώξα 10:00 π.κ.
ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΓΔΛ Αθάληνπ.
Ο Γηεπζπληήο

Βελέηηνο Θσκίδεο
Φπζηθήο Αγσγήο

