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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
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Φαξ. 26320-92912
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Τόπος μετακίνησης: Αθήνα
Ημερομηνία αναχώρησης: 01-04-2020

Ώρα αναχώρησης: 08:00 π.μ.

Ημερομηνία επιστροφής: 04-04-2020

Ώρα επιστροφής: 19:00 μ.μ.

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 35

Τάξεις:Α, Β, Γ Γυμνασίου

Αριθμός συμμετεχόντων συνοδών καθηγητών: 03
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1-4-2020: Άφιξη στην Αθήνα και ξενάγηση στο περιστύλιο του Ζαππείου από φοιτητές του
ΕΚΠΑ. Ξενοδοχείο, μεσημεριανό, ξεκούραση. Τα απόγευμα βόλτα στην Πλάκα και το
Μοναστηράκι.
2-4-2020: Πρωινή θεατρική παράσταση στο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν. Βόλτα στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Μνημείο άγνωστου στρατιώτη, Παλιά Βουλή). Μεσημεριανό,
ξεκούραση. Τα απόγευμα βόλτα στη Γλυφάδα και στη μαρίνα Ζέας.
3-4-2020: Ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους του κέντρου της Αθήνας (αρχαίο θέατρο του
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Ελευθερέως Διονύσου, Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).
Μεσημεριανό, ξεκούραση. Τα απόγευμα βόλτα στα βόρεια προάστια της Αθήνας και
παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας.
4-4-2020: Ξενάγηση στη νότια κλιτή του ιερού βράχου της Ακρόπολης (Παρθενώνας,
Ασκληπιείο, Αναφιώτικα, Θησείο). Μεσημεριανό. Περιήγηση στην νέα Εθνική Βιβλιοθήκη
(Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος). Αναχώρηση και επιστροφή στο Νεοχώρι.
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.


Λεωφορείο για τους 35 μαθητές και τους 03 συνοδούς καθηγητές για όλες τις
μετακινήσεις.



Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για
την επίσκεψη χώρων και γενικά για όλες μας τις μετακινήσεις.

2. Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 ή 4 αστέρων με πρωινό, το οποίο να πληροί στο μέγιστο τις
απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και παροχής υπηρεσιών. Τα δωμάτια των
μαθητών να είναι δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα. Αν είναι δυνατόν να βρίσκονται όλα τα
δωμάτια (και των συνοδών καθηγητών) στον ίδιο όροφο.
3. Για τις λοιπές υπηρεσίες που –τυχόν- ζητηθούν (π.χ. ξεναγός για τις επισκέψεις στους
αρχαιολογικούς και πολιτισμικούς χώρους) να δοθεί ξεχωριστή οικονομική προσφορά.
4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της
με αρ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/Τ.Β.΄) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ..
5. Αναφορά της τελικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σαφής αναφορά της τιμής που θα διαμορφωθεί σε
περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών.
6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
7. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
8. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο,
στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και η
ασφάλεια διοργανωτή και ότι τα χρήματα θα δοθούν κατά ένα μέρος τους ως
προκαταβολή, ύστερα από σχετική συμφωνία, και τα υπόλοιπα την επομένη ημέρα της
επιστροφής της εκδρομής.
9. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
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10. Οι υπεύθυνοι συνοδοί καθηγητές δύνανται να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμα της
εκδρομής ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, και πάντα σε συνεργασία με το
επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο.
11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο
(και ηλεκτρονικά) στο γραφείο του Διευθυντή το αργότερο την Παρασκευή, 6
Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ..

Ο Διευθυντής
Σκληρός Φώτιος
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