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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 /ΗΜΕΡΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Η ∆ιευθύντρια του 1ου Γυµνασίου Χαλκίδας προκηρύσσει
εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση 4ήµερης εκδροµήςεπίσκεψης στην Ιταλία (Ρώµη) των µαθητών της Πολιτιστικής Οµάδας
“Όλη η πόλη ένα µουσείο”, και απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία
που θα επιθυµούσαν να καταθέσουν προσφορές.
Στην εκδροµή, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 19 έως τις 22
Μαρτίου 2015, προβλέπεται να συµµετάσχουν 34 µαθητές και 3 συνοδοί
καθηγητές.
Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής, ορίζεται ως εξής:
• 1η ηµέρα (Πέµπτη 19/3/2015) :Αναχώρηση από Χαλκίδα µε
µισθωµένο λεωφορείο για το αεροδρόµια της Αθήνας (Ελ.
Βενιζέλος). Πτήση για Ρώµη. Άφιξη στη Ρώµη και αναχώρηση
για το ξενοδοχείο, µε µισθωµένο λεωφορείο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Γεύµα και ξενάγηση στο κρατίδιο
του Βατικανού.
• 2η ηµέρα (Παρασκευή 20/3/2015): Πρόγευµα στο ξενοδοχείο
και αναχώρηση µε µισθωµένο λεωφορείο για Ρώµη. Ξενάγηση
στην πόλη και επίσκεψη στα ρωµαϊκά µνηµεία , το ιστορικό
κέντρο της πόλης και τις κατακόµβες. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο.
• 3η ηµέρα (Σάββατο 21/3/2015): Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και
αναχώρηση µε µισθωµένο λεωφορείο για Ποµπηία. Ενδιάµεση
στάση στη Νάπολι για ξεκούραση και φαγητό. Επιστροφή στη
Ρώµη, δείπνο και ξεκούραση.

•

4η ηµέρα (Κυριακή 22/3/2015):Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και
αναχώρηση µε µισθωµένο λεωφορείο για το αεροδρόµιο της
Ρώµης. Πτήση Ρώµη-Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα και επιβίβαση
σε µισθωµένο λεωφορείο για επιστροφή στη Χαλκίδα.

Οι εκπαιδευτικοί σκοποί του προγράµµατος καλύπτονται από τις
επισκέψεις στα ρωµαϊκά µνηµεία της Ρώµης και την επίσκεψη στην
Ποµπηία, Τα πρακτορεία µπορούν να κάνουν εναλλακτικές προτάσεις
για το υπόλοιπο κοµµάτι της εκπαιδευτικής µας επίσκεψης. Καθώς και
για τη χρονική σειρά των επισκέψεων στα σηµεία ενδιαφέροντος, για τη
βέλτιστη διεξαγωγή της επίσκεψης.
Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
1. ¨Όλα τα µεταφορικά µέσα (µετάβαση στην Ιταλία, ξεναγήσεις µε

συνοδό του γραφείου από την Ελλάδα και ξεναγός στην Ιταλία.
Επιστροφή για µαθητές και συνοδούς.
2.
Τουριστικά λεωφορεία (όχι διώροφα) τα οποία θα είναι συνεχώς
στη διάθεση των µαθητών για τις µετακινήσεις τους (και βραδινές),
(ελεγµένα από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος,
επαγγελµατική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως
κλιµατιζόµενα κλπ.), καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
ασφάλειας για τη µετακίνηση µαθητών (ζώνες ασφάλειας, έµπειροι
οδηγοί κλπ.).
3.
∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή των µαθητών (σε δίκλινα ή τρίκλινα
δωµάτια) και των συνοδών καθηγητών (σε µονόκλινα δωµάτια) σε
ξενοδοχείο 4*. Απαραίτητη η αναφορά της επωνυµίας του ξενοδοχείου
στην προσφορά, καθώς και του αναλυτικού µενού του γεύµατος ή
δείπνου.
4.
Τµηµατική καταβολή του τµήµατος του ποσού προς διευκόλυνση
των µαθητών. Εξόφληση µε την επιστροφή στην Ελλάδα µε την
προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος θα είναι συνεπής στους όρους του
συµβολαίου.
5.
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η
κείµενη νοµοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για
περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή συνοδού καθηγητή.
6.
Επιστροφή του ποσού συµµετοχής στην εκδροµή µαθητή σε
περίπτωση που- για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας –µαταιωθεί η
συµµετοχή του.
7.
Αποδοχή από µέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε
περίπτωση αθέτησης των όρων του συµβολαίου (εγγυητική επιστολή), µε
ποσό που θα καθοριστεί από το Σχολείο.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή µε
ΦΠΑ της εκδροµής αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή χωριστά, µε
ειδική αναφορά για πιθανότητα µειωµένης τιµής σε µαθητές πολύτεκνων
οικογενειών, ανέργων και γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων.
Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο
και υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήµατος λειτουργίας
τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
Τα ενδιαφερόµενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε
κλειστούς φακέλους στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου σφραγισµένες
προσφορές, το αργότερο µέχρι την 2/2//2015 και ώρα 12:00 που θα
περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες και θα είναι
σύµφωνες µε τη σχετική νοµοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει από την αρµόδια Επιτροπή την ίδια µέρα στο Γραφείο της
∆ιευθύντριας του 1ου Γυµνασίου Χαλκίδας.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ

