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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση
της 3ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών του
Γυμνασίου Σιάτιστας στην Αθήνα.

Το Γυμνάσιο Σιάτιστας διοργανώνει 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη με προορισμό
την Αθήνα και καλεί -. με βάση την Εγκύκλιο με αριθμ 33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017/ΦΕΚ
681,τ.Β΄ «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών εντός και εκτός της
χώρας», τους ενδιαφερομένους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία) που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο
φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 24/02/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του
Γυμνασίου Σιάτιστας.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων
όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ).
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:
1. Προορισμός-Διαδρομή: Σιάτιστα – Αθήνα - Σιάτιστα
2. Ημερομηνία επίσκεψης: 7, 8, και 9 Απριλίου 2020
3. Ώρες αναχώρησης - επιστροφής: Η αναχώρηση θα γίνει από την αυλή του σχολείου
στις 6:30 το πρωϊ και η άφιξη στο σχολείο την ημέρα επιστροφής μέχρι τις 10:30 μ.μ.
4. Σύνολο μαθητών: 50

Συνοδοί καθηγητές: 3

5. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 4 αστέρων , κατά προτίμηση στο κέντρο.

6. Επισκέψεις: α) Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. β) Κέντρο πολιτισμού
Σταύρος Νιάρχος, γ) Αττικό Πάρκο δ) Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης ε)
Παναθηναϊκό Στάδιο, στ) Βουλή ε) Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης τέχνης.
7. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να είναι από
την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τουριστικά με κλιματισμό, μουσική,
μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας, να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ'
όλη την διάρκεια της εκδρομής. Δύο (τουλάχιστον) εβδομάδες πριν από την
πραγματοποίηση της εκδρομής θα προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια
συμβόλαια των λεωφορείων, φωτοτυπίες από τις άδειες κυκλοφορίας, όπου πρέπει να
φαίνεται υποχρεωτικά αν υπάρχει σχετικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ.
8. Για τις παραπάνω υπηρεσίες να κατατεθεί η συνολική τιμή του εκπαιδευτικού
προγράμματος καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
9. Μαζί με την προσφορά κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
10. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την
Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 33120/ΓΔ4 την Δευτέρα 24/02/2020 και ώρα 13:10
στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου.
11. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση
όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του
Τουριστικού Γραφείου.
12. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές.
Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό να μας
αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους αριθμούς κυκλοφορίας
των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.
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