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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
του 6ου Γυμνασίου Βόλου στην Κερκίνη Σερρών στο πλαίσιο προγράμματος
αγωγής υγείας 4 - 6 Μαΐου 2017.

Σε εφαρμογή της Y.A. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) το 6ο
Γυμνάσιο Βόλου διενεργεί προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κερκίνη.
Διάρκεια: Πέμπτη 4 έως Σάββατο 6 Μαΐου 2017 (3 ημέρες / 2 νύχτες )
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 35 μαθητές και 3 καθηγητές (αρχηγός & 2 συνοδοί).
Πρόγραμμα:
1η μέρα: Πέμπτη 4 Μαΐου: Αναχώρηση το πρωί από το σχολείο. Ολιγόλεπτη στάση στον Κορινό
και συνεχίζουμε για το θεματικό πάρκο της Χαλκιδικής, το «Άλσος του Αριστοτέλη». Επόμενη
σύντομη στάση στο Λιοντάρι της Αμφίπολης και σπήλαιο της Αλιστράτης. Μετά την ξενάγησή
μας θα περπατήσουμε στο φαράγγι του Αγγίτη θα δούμε την τρίτοξη πετρογέφυρα και θα
συνεχίσουμε για το σπήλαιο στις πηγές του ποταμού. Γνωριμία με την πρωτεύουσα του νομού και
ακολουθεί η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Αργά το απόγευμα θα φτάσουμε στο Ακριτοχώρι
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση (588 χλμ.).
2η μέρα: Παρασκευή 5 Μαΐου: Μετά το πρόγευμα θα παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα του ΚΠΕ
Ποροϊων, θα περιηγηθούμε στο χωριό σε βιοτεχνία παραδοσιακών προϊόντων, τυροκομείο που
χρησιμοποιεί το γάλα βουβαλιών και το απόγευμα θα επισκεφτούμε το οχυρό Ρούπελ. Στην
επιστροφή θα κάνουμε μια στάση στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βυρώνειας. Διανυκτέρευση (110
χλμ.).
3η μέρα: Σάββατο 6 Μαίου: Μετά το πρόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Στάση στα
Χρυσοχώραφα, όπου θα κάνουμε ποδηλασία, καγιάκ, βαρκάδα στη λίμνη Κερκίνη, θα
παρατηρήσουμε τα πουλιά και θα επισκεφτούμε φάρμα βουβαλιών. Με το τέλος των
δραστηριοτήτων θα γευτούμε βουβαλίσια προϊόντα κάτω από τη σκιά δέντρου στην άκρη της
λίμνης. Αναχώρηση για Βόλο. Μικρή στάση στον Παλιό Παντελεήμονα, παραδοσιακό οικισμό, και
επιστροφή στο σχολείο (321 χλμ.).
Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί πούλμαν, το οποίο πρέπει να πληροί όλους τους
προβλεπόμενους από τον νόμο όρους και προϋποθέσεις, με άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση
μετά το 2000 (τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πούλμαν θα κατατεθούν μαζί με την
προσφορά στο σχολείο) .

Η οικονομική προσφορά θα αφορά:
Α) όλες τις απαιτούμενες με πούλμαν μετακινήσεις, από Βόλο - Κερκίνη - Βόλο και τις
μετακινήσεις στις περιοχές που ορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα και υπό τις οδηγίες του
Αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών. (όχι διανυκτερεύσεις και διατροφή, που
θα καλυφθούν από το Κ.Π.Ε. Ποροΐων).
Β) Υποχρεωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης του Πρακτορείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και πρόσθετη ασφάλεια που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Μαζί με την προσφορά θα κατατίθεται και φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του ταξιδιωτικού
πρακτορείου από τον ΕΟΤ και της Ασφαλιστικής του κάλυψης.
Παρακαλούνται τα Τουριστικά Γραφεία, τα οποία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και
ενδιαφέρονται να αναλάβουν την υλοποίηση της εκδρομής, να αποστείλουν κλειστή προσφορά στο
σχολείο.
Η επιλογή του πρακτορείου θα γίνει από πενταμελή επιτροπή του σχολείου και θα συνεκτιμηθούν:
1. Η προσφερόμενη τιμή
2. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
Διευκρινίσεις προς τους ενδιαφερομένους μέχρι την προθεσμία υποβολής των προσφορών.
Μετά την επιλογή του πρακτορείου θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του πρακτορείου και του
σχολείου. Τα χρήματα θα κατατεθούν σε τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση του υπολοίπου ποσού,
15% του συνολικού ποσού, θα καταβληθεί αμέσως μετά την επιστροφή.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της εκδρομής και να
ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις σχετικά με την εκδρομή.

Οι παραπάνω όροι υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση αλλαγής του υφιστάμενου
Νομικού πλαισίου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί και φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του ταξιδιωτικού
πρακτορείου από τον ΕΟΤ και της Ασφαλιστικής του κάλυψης.
Κατάθεση προσφορών μέχρι Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, ώρα 12:30 στο σχολείο, 6ο Γυμνάσιο
Βόλου.
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