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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενα Γραφεία Ταξιδίων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

(Για ανάρτηση στην οικεία ιστοσελίδα)
Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για 3ήμερη εκδρομή στη Βουλή της Γ΄ Γυμνασίου
Το 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένη εκπαιδευτική εκδρομή στη
Βουλή των Ελλήνων και καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν, στη Διεύθυνση του Σχολείου
μέχρι την Δευτέρα 2/2/2015 στις 12:00, σφραγισμένες προσφορές με τα συνολικά έξοδα ανά μαθητή (με ΦΠΑ) και
κατά το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να αξιολογηθούν από την
αρμόδια επιτροπή.
Ακολουθεί περιγραφή των βασικών παραμέτρων της εκδρομής και των ελάχιστων προδιαγραφών:
Προορισμός και Χρόνος επίσκεψης: Αθήνα, Τρίτη 17/3/2015 - Τετάρτη 19/3/2015 (2 Διανυκτερεύσεις)
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: ~ 30 μαθητές και 3 συνοδοί
Μετακίνηση: Θεσσαλονίκη-Αθήνα (αναχώρηση στις ~7 π.μ.) με επιστροφή (αναχώρηση επιστροφής στις ~5 μ.μ.),
με τραίνο intercity. Έγκαιρη μεταφορά με λεωφορείο από το χώρο του σχολείου στο σιδηροδρομικό σταθμό και
επιστροφή. Οδική κάλυψη με λεωφορείο το οποίο θα πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη
μεταφορά μαθητών, είναι άριστης κατάστασης και θα είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο για τις μετακινήσεις στην
Αθήνα.
Ξενοδοχείο: τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων στην περιοχή της Ακροπόλεως ή της πλατείας Συντάγματος, με
ημιδιατροφή σε μπουφέ και δυνατότητα ευέλικτου προγραμματισμού του δεύτερου γεύματος ανάλογα με το
πρόγραμμα της ημέρας. Τα δωμάτια (τρίκλινα και τετράκλινα για του μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς)
θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα σε ένα όροφο και να υπάρχει ασφάλεια του ξενοδοχείου στο συγκεκριμένο
όροφο.
Ξεναγήσεις: Αρχηγό-Συνοδό από το πρακτορείο, επί 24ώρου βάσεως και Ξεναγό (διπλωματούχο)

για τον

αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ακροπόλεως καθώς και για αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου.
Ασφάλεια: Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης. Και Ομαδική Ασφάλεια
Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού εκπ/κού ή για τους συμμετέχοντες στην εκδρομή του
συγκεκριμένου σχολείου. Υπηρεσίες Ιατρού, εάν παραστεί ανάγκη
Εγγυήσεις:
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
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 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από το πρακτορείο των ακόλουθων όρων (οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο
Ιδιωτικό Συμφωνητικό:
o Ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του ( η κάλυψη
θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το
Σχολείο θα πρέπει να είναι το 5-λάσιο του συμφωνηθέντος ποσού)
o Επιστροφής του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας
βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας
και υγιεινής.
Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας
(εκλογές κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.
Θα εκδοθούν αποδείξεις για κάθε γονέα χωριστά.
Ο Διευθυντής
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