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ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
του 6ου Γυμνασίου Βόλου στην Κρήτη στο πλαίσιο πολιτιστικών
προγραμμάτων 15 -19 Μαρτίου 2017

Σε εφαρμογή της Y.A. 220647/Δ2/ 23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/τ.2/28-12-2016) με την
οποία τροποποιείται η Υ.Α. με αριθμό 129287/Γ2/2011 του ΥΠAIΕΘ (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-122011) το 6ο Γυμνάσιο Βόλου διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κρήτη.
Διάρκεια: Τετάρτη 15 έως Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 (5 ημέρες / 4 νύχτες )
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 35 - 37 μαθητές και 3 καθηγητές (αρχηγός και 2
συνοδοί)
Πρόγραμμα:
1η μέρα: Τετάρτη 15/3/2017: Αναχώρηση από το 6ο Γυμνάσιο στο Βόλο 14:00 το μεσημέρι.
Ενδιάμεση στάση, άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο καράβι για Ηράκλειο Κρήτης,
διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα:

Πέμπτη 16/3/2017: Άφιξη στο Ηράκλειο Κρήτης, επιβίβαση στο πούλμαν,

αναχώρηση για τα Χανιά. Επίσκεψη στο Ακρωτήρι στους τάφους των Βενιζέλων, επίσκεψη
στο Μουσείο-Ίδρυμα Βενιζέλου στη Χαλέπα, επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας, επίσκεψη
στο Θέρισο, επίσκεψη στην ιστορική Μονή Αρκαδίου, επιστροφή στο Ηράκλειο, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η μέρα:

Παρασκευή 17/3/2017: Πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχώρηση για το Ενυδρείο

«Θαλασσόκοσμος» στις Γούρνες Χερσονήσου, επίσκεψη. Επίσκεψη στο Μουσείο – Ίδρυμα Ν.
Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου. Αναχώρηση για την πόλη του Αγίου Νικολάου,
περιήγηση. Επιστροφή στο Ηράκλειο μικρή περιήγηση στην πόλη, Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο. Βραδινή βόλτα – έξοδος στην πόλη του Ηρακλείου.
4η μέρα: Σάββατο 18/3/2017: Πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχώρηση. Επίσκεψη
στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου, επίσκεψη στο Κάστρο Κούλες στο λιμάνι του Ηρακλείου, επίσκεψη
στον Τάφο του Ν. Καζαντζάκη. Περιήγηση στην πόλη του Ηρακλείου.

Επιβίβαση στο καράβι, απόπλους για Πειραιά, διανυκτέρευση εν πλω.
5η μέρα Κυριακή 19/3/2017: Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο
Πούλμαν, άφιξη στην Αθήνα, επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Περιήγηση στο Μοναστηράκι, αξιοθέατα, στις ιστορικές πλατείες στο Κέντρο της
Αθήνας, Σύνταγμα. Πρόχειρο γεύμα, επιβίβαση στο πούλμαν, αναχώρηση και
επιστροφή στο Βόλο, στο 6ο Γυμνάσιο.
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- Πειραιά- Βόλο και τις
μετακινήσεις στις περιοχές που ορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα και υπό τις οδηγίες του
Αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών.
Β) τις δύο μετακινήσεις- διανυκτερεύσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο καράβι σε
4κλινες εσωτερικές καμπίνες.
Γ) τις δύο διανυκτερεύσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών με ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο 3
αστέρων και άνω και σε απόσταση έως 10 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ηρακλείου. Το
πρακτορείο θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία καταλύματος και στα ονόματα των
ξενοδοχείων που προτείνει.
Δ) ξεναγήσεις στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, στην Κρήτη και στην Ακρόπολη στην
Αθήνα από επαγγελματία ξεναγό που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Ε) το κόστος εισόδων στα Μουσεία στην Κρήτη, όπου απαιτείται και στο Ενυδρείο.
ΣΤ) 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.
Μαζ’ι με την προσφορά θα κατατεθεί και φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του ταξιδιωτικού
πρακτορείου από τον ΕΟΤ και της Ασφαλιστικής του κάλυψης.
Κατάθεση προσφορών μέχρι
Γυμνάσιο Βόλου.

Παρασκευή 3 Μαρτίου

2017, ώρα 12:30 στο σχολείο, 6ο

Ο Διευθυντής

Αχιλλέας Καρέτσος
Πληροφορικής

