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To 2ο Γυμνάςιο Κοηάνθσ προκθρφςςει διαγωνιςμό για τθ διοργάνωςθ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ μακθτϊν
τθσ Β' και Γ' Γυμναςίου ςτθν Σαντορίνη, ςτο πλαίςιο περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ.
Καλοφνται οι κατά το νόμο δικαιοφχοι που ενδιαφζρονται, να κατακζςουν τθν Σετάρτθ 22-01-2020 και ϊρα
11:00 π.μ ΚΛΕΙΣΕ τισ προςφορζσ τουσ, με επιςυναπτόμενα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ
μορφι και όχι με τθλεομοιοτυπία ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Στοιχεία Εκδρομήσ
Τόποσ: αντορίνθ
Χρόνοσ: Είτε από 5 ζωσ και 8 Μαρτίου 2020 είτε από 7 ζωσ και 10 Μαρτίου 2020, είτε ςε οποιαδιποτε άλλθ
επωφελι θμερομθνία που εμπεριζχει αββατοκφριακο, εντόσ του Μαρτίου . Θα επιλεγεί θ καλφτερθ
προςφορά.
Διάρκεια: Σζςςερισ (4) θμζρεσ - τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ.
Συμμετζχοντεσ: 31 μακθτζσ και 3 ςυνοδοί Κακθγθτζσ.
Μζςον: Η μετακίνθςθ Κοηάνθ-Θεςςαλονίκθ κα γίνει οδικϊσ και Θεςςαλονίκθ-αντορίνθ αεροπορικϊσ. Η
επιςτροφι αντορίνθ-Θεςςαλονίκθ αεροπορικϊσ και Θεςςαλονίκθ-Κοηάνθ οδικϊσ. Οι μετακινιςεισ ςτθν
αντορίνθ κα γίνουν με λεωφορείο. Να αναηθτθκοφν οι ςυνδυαςμοί με πρωινζσ για τθν αναχϊρθςθ και
απογευματινζσ για τθν επιςτροφι πτιςεισ και οι φκθνότερεσ ςτισ ανωτζρω θμερομθνίεσ.
Για τισ οδικζσ μετακινιςεισ τα λεωφορεία πρζπει να είναι πολυτελι, κλιματιηόμενα και να πλθροφν τισ
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ (ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΣΕΟ, ηϊνεσ
αςφαλείασ, κλπ.). Σα λεωφορεία πρζπει να είναι ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ του χολείου όλο το 24ωρο,
κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ για τισ μετακινιςεισ των μακθτϊν, όποτε αυτό ηθτθκεί από τουσ
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, ακόμθ και ςε κάποιεσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ μετακινιςεων. Σο τουριςτικό γραφείο
δεςμεφεται για τθν άψογθ ςυμπεριφορά του οδθγοφ, το ότι δε κα καπνίηει ςτο λεωφορείο και τθν άριςτθ
ςυνεργαςία του με τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. Οποιαδιποτε παρζκκλιςθ ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ του
ςυγκεκριμζνου τουριςτικοφ γραφείου από μελλοντικι μετακίνθςθ των μακθτϊν του χολείου.
Ξενοδοχείο: Διαμονι ςε ξενοδοχεία 4* ι 5*. Όλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι του ξενοδοχείου (εκτόσ από
πιςίνεσ) πρζπει να είναι ςτθν διάκεςθ του ςχολείου, ςε πλιρθ λειτουργία κατά τθ διαμονι και το
ξενοδοχείο πρζπει να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ διαμονι (κζρμανςθ,
ηεςτό νερό, κακαριότθτα κλπ). τθν προςφορά του Σουριςτικοφ γραφείου πρζπει να αναφζρεται το όνομα,
θ τοποκεςία/διεφκυνςθ και θ ιςτοςελίδα του προτεινόμενου ξενοδοχείου (εφόςον αυτι υπάρχει).
Δωμάτια: Δίκλινα ι τρίκλινα (μακθτζσ) - μονόκλινα (Κακθγθτζσ), με το δικό τουσ μπάνιο. Όχι ράντηα.
Διατροφή: Η διαμονι ςτο ξενοδοχείο να ςυμπεριλαμβάνει πρωινό.
Ρρόγραμμα Εκδρομήσ (ενδεικτικό):
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1θ θμζρα: Μετάβαςθ Κοηάνθ-Θεςςαλονίκθ-αντορίνθ. Επίςκεψθ ςτα Φθρά-Φθροςτεφάνι-Ημεροβίγλι-Οία.
2θ θμζρα: Επίςκεψθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο του Ακρωτθρίου, ςτισ παραλίεσ του Νθςιοφ και επίςκεψθ ςτο
Εμπορειό (Ανεμόμυλοι, Πφργοσ Γουλά).
3θ θμζρα: Επίςκεψθ με καραβάκι ςτθν Νζα Καμμζνθ και ςτον κρατιρα Δάφνθ. Επίςκεψθ ςτθν Αρχαία Θιρα
ςτο Μζςα Βουνό. Επίςκεψθ ςε οινοποιείο του Νθςιοφ και ςτθν μεςαιωνικι πρωτεφουςα του Πφργου.
4θ θμζρα: Επίςκεψθ ςτο προϊςτορικό και αρχαιολογικό Μουςείο τθσ αντορίνθσ και περιιγθςθ ςτα Φθρά.
Επιςτροφι ςτθν Κοηάνθ (αντορίνθ-Θεςςαλονίκθ-Κοηάνθ).
Πικανζσ τροποποιιςεισ του προγράμματοσ κα γίνονται αποκλειςτικά και μόνο από τουσ ςυνοδοφσ
κακθγθτζσ. Η ςειρά των περιθγιςεων να μπορεί να τροποποιθκεί για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ του
προγράμματοσ.
Απαραίτητοι Προι
Η μετακίνθςθ, θ διαμονι ςε 3 μονόκλινα δωμάτια, και το πρωινό των 3 ςυνοδϊν κακθγθτϊν πρζπει να είναι
δωρεάν.
Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Αςτικισ-Επαγγελματικισ Ευκφνθσ (αρικμόσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου) και κατ'
άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνςθ.
Αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ
όλων των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι μακθτϊν/τριϊν και ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν.
Προςκόμιςθ αποδεικτικϊν εγγράφων για τισ ανωτζρω περιγραφόμενεσ παροχζσ (αντίγραφο αςφαλιςτθρίου
ςυμβολαίου επαγγελματικισ ευκφνθσ του Σουριςτικοφ Πρακτορείου ςτο οποίο κα φαίνεται και ο αρικμόσ
του ςυμβολαίου, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιατρικισ και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ).
Μαηί με τθν προςφορά, κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει και υπεφκυνθ διλωςθ ότι
διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. Επίςθσ κα πρζπει να κατακζςει ζγγραφα
(αντίγραφα email ι fax) που να πιςτοποιοφν τθν φπαρξθ διακεςιμότθτασ των δωματίων ςτα ξενοδοχεία,
κακϊσ και των αεροπορικϊν - ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων για τισ θμερομθνίεσ τθσ εκδρομισ και τον ςυνολικό
αρικμό των εκδρομζων.
τισ προςφορζσ να αναφζρεται θ ςυνολικι τιμι τθσ εκδρομισ κακϊσ και θ τελικι τιμι κατ’ άτομο
(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κρατιςεων και του ΦΠΑ). Οι προςφορζσ να κατατεκοφν ςε κλειςτοφσ
φακζλουσ ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του 2ου Γυμναςίου Κοηάνθσ. Θα ανοιχτοφν παρουςία όςων
ενδιαφερομζνων επικυμοφν να παρευρεκοφν, από τθν επιτροπι που ςυςτάκθκε με βάςθ τθν Εγκφκλιο
12987/Γ2/2011, τθν Σετάρτθ 22-01-2020 και ϊρα 11 π.μ. ςτο γραφείο του Διευκυντι του 2ου Γυμναςίου.
Σο πλιρεσ πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι τθσ εκδρομισ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
που κα υπογραφεί με το Σαξιδιωτικό Πρακτορείο που κα επιλεγεί.
Οι εκδρομείσ δεν κα επιβαρυνκοφν από διαφορζσ που κα προκφψουν ςτο μζλλον ςε περίπτωςθ
ανατίμθςθσ των ειςιτθρίων. Σο γραφείο κα εκδϊςει αποδείξεισ για φορολογικι χριςθ ςτον κάκε
μακθτι/τρια ξεχωριςτά.
Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτήρια, ςυνεπϊσ κα ςυνυπολογιςτοφν τόςο θ τιμι, όςο και
θ ποιότθτα των προςφερόμενων καταλυμάτων και υπθρεςιϊν. Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ
από το τουριςτικό γραφείο κα παρακρατθκεί από το ποςό τθσ εξόφλθςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εκδρομισ. Σο χολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του
απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ ςτο Σουριςτικό Γραφείο.
Ο τρόποσ πλθρωμισ κα κακοριςτεί ςτο ςυμβόλαιο και ζνα ποςό 10% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ εκδρομισ
κα εξοφλθκεί μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ. Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ από το τουριςτικό
γραφείο κα παρακρατθκεί από το ποςό τθσ εξόφλθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ
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