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Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για εκπαιδευτική επίςκεψη ςτη Θεςςαλονίκη
Το Γυμνάςιο Μοφδρου «Αργφριοσ Μοςχίδθσ» προτίκεται να πραγματοποιιςει εκπαιδευτικι επίςκεψθ
ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων από τθν Πζμπτη 27/4/2017 ζωσ
τθν Κυριακή 30/4/2017.
Οι προςφορζσ που κατατζκθκαν ςτον διαγωνιςμό που πραγματοποιικθκε ςτισ 16/3/2017,
απορρίφθηκαν όλεσ ομόφωνα από τθν επιτροπι επιλογισ, κακϊσ κανζνα ξενοδοχείο από τα
προςφερόμενα δε βριςκόταν ςτην περιοχή του κζντρου τησ Θεςςαλονίκησ, που ορίςτθκε από τθν
προθγοφμενθ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
Κατόπιν τοφτου, καλοφμε ξανά, ςφμφωνα με τθν με αρικμό 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/6-32017), τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλουν προςφορζσ ςτο ςχολείο μζχρι τθν Πζμπτη 23
Μαρτίου 2017, ϊρα 12:00 μμ. Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ κατάθεςησ δε θα γίνει δεκτή καμία
προςφορά. Διευκρινίηεται ότι μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δε θα γίνει δεκτή καμία
αντιπροςφορά, μποροφν όμωσ να ηθτθκοφν διευκρινιςεισ από τθ Διευκφντρια.
Οι προςφορζσ κα είναι κλειςτζσ και ςε αυτζσ κα αναγράφεται το ςυνολικό κόςτοσ με ΦΠΑ και η
επιβάρυνςη ανά μαθητή με ΦΠΑ, κακϊσ και το όνομα και η κατηγορία του ξενοδοχείου.
Α) Προοριςμόσ: Λιμνοσ – Καβάλα – Θεςςαλονίκθ – Καβάλα – Λιμνοσ
Β) Προβλεπόμενοσ αριθμόσ μαθητϊν: 34 (16 κορίτςια – 18 αγόρια). υνοδοί καθηγητζσ: 3
Γ) Μεταφορικά μζςα:




Πλοίο για μεταφορά των μακθτϊν από Λιμνο προσ Καβάλα τθν Πζμπτθ 27/4/2017 και ϊρα 08:00
(χωρίσ καμπίνεσ) και πλοίο από Καβάλα προσ Λιμνο τθν Κυριακι 30/4/2017 και ϊρα 16:00 (χωρίσ
καμπίνεσ).
Ζνα (1) λεωφορείο για μετακίνθςθ των μακθτϊν από το λιμάνι τθσ Καβάλασ ςτθ Θεςςαλονίκθ τθν
Πζμπτθ 27/4/2017 και από τθ Θεςςαλονίκθ ςτθν Καβάλα τθν Κυριακι 30/4/2017. Για τισ
μετακινιςεισ μζςα ςτθ Θεςςαλονίκθ δε κα χρειαςτεί λεωφορείο.

Δ) Ξενοδοχείο: Τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 2 μζχρι 4 αςτζρων. Το ξενοδοχείο κα πρζπει να
βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ και ςυγκεκριμζνα να βρίςκεται ςτισ παρακάτω περιοχζσ:




Στθν περιοχι που περικλείεται από τισ οδοφσ: Εγνατία, Ίωνοσ Δραγοφμθ, Λεωφόρο Νίκθσ, Εκνικισ
Αμφνθσ.
Στθν περιοχι των Λαδάδικων που περικλείεται από τισ οδοφσ: Τςιμιςκι, Σαλαμίνοσ, Ναυάρχου
Κουντουριϊτθ, Ίωνοσ Δραγοφμθ.

Υπθρεςίεσ ξενοδοχείου:





Πρωινό.
Να υπάρχει κζρμανςθ και ηεςτό νερό ςτα δωμάτια.
Τα δωμάτια να είναι δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ
κακθγθτζσ.
Στθν προςφορά του Ταξιδιωτικοφ Γραφείου κα πρζπει να γίνεται ρθτι αναφορά ςτθν ονομαςία,
ςτθν τοποκεςία και τθν κατθγορία του ξενοδοχείου. Θα πρζπει επίςθσ να αναγράφεται ο ακριβισ
αρικμόσ δίκλινων, τρίκλινων και τετράκλινων δωματίων.

Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομήσ
1θ θμζρα - Πζμπτθ 27/4/2017
Αναχϊρθςθ από το λιμάνι τθσ Μφρινασ, τθν Πζμπτθ 27/4/2017, ϊρα 8.00 π.μ.
Άφιξθ ςτθν Καβάλα ςτισ 12.30 μ.μ. Ζλεγχοσ λεωφορείου. Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ. Αναμενόμενθ
άφιξθ ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 15.30 μ.μ. Τακτοποίθςθ-ξεκοφραςθ ςτο ξενοδοχείο.
Περίπατοσ ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ.
Κινθματογράφοσ.
2θ θμζρα - Παραςκευι 28/4/2017
Μουςείο Φωτογραφίασ
Μουςείο Κινθματογράφου
Αρχαιολογικό Μουςείο
Παρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ
3θ θμζρα – Σάββατο 29/4/2017
Επίςκεψθ ςτο Τεχνολογικό Μουςείο Noesis.
Εμπορικό κζντρο Mediterranean Cosmos.
4θ θμζρα – Κυριακι 30/4/2017
Επίςκεψθ ςτο Μουςείο του Λευκοφ Πφργου.
Ζλεγχοσ λεωφορείου. Αναχϊρθςθ από Θεςςαλονίκθ για Καβάλα ςτισ 12:00 και από Καβάλα για Λιμνο ςτισ
16:00. Αναμενόμενθ άφιξθ ςτθ Λιμνο ςτισ 20:30.

Απαραίτητεσ προχποθζςεισ



Υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι.
Πρόςκετθ αςφάλιςθ, που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ.










Υπεφκυνθ διλωςθ από το ταξιδιωτικό πρακτορείο με κάκε προςφορά ότι διακζτει ειδικό ςιμα
λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
Το λεωφορείο για μετακίνθςθ των μακθτϊν ςτθ Θεςςαλονίκθ πρζπει να διακζτει όλεσ τισ
προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία προδιαγραφζσ (ελεγμζνο από το ΚΤΕΟ, ζγγραφα
καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, πλιρωσ
κλιματιηόμενα κ.λπ.), κακϊσ και να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ αςφάλειασ για μετακίνθςθ
μακθτϊν (ηϊνεσ αςφαλείασ, ζμπειροσ οδθγόσ κλπ).
Τθ δζςμευςθ του πρακτορείου ότι για τθν περίπτωςθ που δεν κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ
προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ λόγω ανωτζρασ βίασ (εκλογζσ, απαγορευτικό, τροποποίθςθ
δρομολογίων κλπ.) δεν κα υπάρξει πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ και κα μετατεκεί θ εκδρομι
ςε άλλθ θμερομθνία ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του ςχολείου.
Εφόςον για κάποια ςοβαρι αιτία (φυςικι καταςτροφι κλπ) δεν πραγματοποιθκεί θ εκδρομι, το
ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν επιςτροφι ολόκλθρου του ποςοφ τθσ προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ που το πρακτορείο ακετιςει τθ ςυμφωνία, υποχρεοφται να επιςτρζψει ολόκλθρο το
ποςό των χρθμάτων που ζχει λάβει.
Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εκδρομι από τα
ταξιδιωτικά γραφεία που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον.
Η Διευκφντρια

Πολυμζνθ Ελζνθ (ΠΕ19)

