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ΘΕΜΑ:
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση πολυήμερης
εκδρομής στο πλαίσιο Αδελφοποίησης στο Παλέρμο της Ιταλίας»

Σε εφαρμογή της Υ.Α. με αριθμό 129287/Γ2/2011 του ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-122011) το 6ο Γυμνάσιο Βόλου διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
πολυήμερης εκδρομής στο πλαίσιο προγράμματος αδελφοποίησης , με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Χρόνος: 2 Απριλίου 2017 μέχρι 9 Απριλίου 2017
2. Προορισμός: Παλέρμο Ιταλίας
3. Αριθμός συμμετεχόντων: Είκοσι πέντε (25) μαθητές, Τρεις (3) καθηγητές
και ένας (1) γονέας (από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
σχολείου)
4. Μεταφορικά μέσα:
i. Λεωφορείο από Βόλο
ii. Ferry boat από Ηγουμενίτσα – Μπρίντιζι (με 4κλίνες
εσωτερικές καμπίνες και (για την επιστροφή) Μπρίντιζι –
Ηγουμενίτσα χωρίς καμπίνες (ημερήσιο ταξίδι).
iii. Ferry boat Villa San Giovani – Messina (με επιστροφή)
5. Ξενοδοχεία:
Α. 4* τρίκλινα ή τετράκλινα για τους μαθητές, τρίκλινο για τους
καθηγητές και ένα δίκλινο (για γονέα και ένα παιδί) με πρωινό.
Β. με ημιδιατροφή μόνο στα ελληνόφωνα χωριά.
Γ. με πληρωμένους τους δημοτικούς φόρους.
6. Διανυκτερεύσεις:
Μία (1) στο Reggio Calabria (3 Απριλίου) εκτός του Hotel Regent.
Εξαίρεση το 3* Continental Hotel (μπορεί να περιλαμβάνεται στην
προσφορά).
Τέσσερις (4) στο Παλέρμο (4 – 7 Απριλίου) σε κεντρικά ξενοδοχεία
εκτός του Hotel Astoria.
Μία (1) στα Ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας (8 Απριλίου).

7. Επισκέψεις – ξεναγήσεις:
Στις Συρακούσες και στην κοιλάδα των ναών του Ακράγαντα.
Επισκέψεις (χωρίς ξενάγηση):
Αλμπερομπέλλο – Ματέρα – Αρχαιολογικό μουσείο του Reggio
Calabria, στην Ταορμίνα – Αίτνα – Ορτυγία, Μονρεάλε, Ιστορικό κέντρο του
Παλέρμο, Κεφαλού.
8. Λοιπές υπηρεσίες: Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης
διοργανωτή και επιπλέον πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε
περίπτωση ατυχήματος ή ανάγκης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
9. Μετακινήσεις στα μέρη των επισκέψεων εντός των πόλεων
Παρακαλούνται τα Τουριστικά Γραφεία, τα οποία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις (ειδικό σήμα
και άδεια λειτουργίας) και ενδιαφέρονται να αναλάβουν την υλοποίηση της εκδρομής, να
αποστείλουν κλειστή προσφορά στο σχολείο, με το συνολικό κόστος και το κόστος ανά μαθητή,

μέχρι και την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00.
Το πρακτορείο θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία καταλύματος και στα ονόματα των
ξενοδοχείων που προτείνει.
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα έγγραφα θα προσκομιστούν στο γραφείο του διευθυντή του
σχολείου σε κλειστό φάκελο.
Διευκρινίσεις προς τους ενδιαφερομένους μέχρι την προθεσμία υποβολής των προσφορών.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση από την προϊσταμένη υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή θα δοθεί στο πρακτορείο εφόσον προηγηθεί η έγκριση της
εκδρομής.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τροποποίηση των καθορισμένων ημερομηνιών
πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω σοβαρής αιτίας, όπως εθνικές εκλογές, φυσικές καταστροφές
κ.α. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την
εκδρομή.
Τα χρήματα θα δοθούν σε τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση του υπολοίπου ποσού, 15% του
συνολικού ποσού, θα καταβληθεί αμέσως μετά την επιστροφή. Το τουριστικό γραφείο πριν την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει στο Σχολείο κράτηση δωματίων στο
ξενοδοχείο που προτείνει, καθώς και κράτηση εισιτηρίων για την ακτοπλοϊκή διαδρομή.
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Οι προσφορές θα ανοιχτούν
από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς
εκπαιδευτικούς έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και έναν μαθητή
εκπρόσωπο του 15μελούς.
Οι παραπάνω όροι υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση αλλαγής του υφιστάμενου
Νομικού πλαισίου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Ο Διευθυντής

Αχιλλέας Καρέτσος
Πληροφορικής

