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(μέσω της ΔΔΕ Καρδίτσας)

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή»
Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Μουζακίου έχοντας υπόψη την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-122017 (ΦΕΚ 691 τ. Β΄, 6-3-2017) άρθρο 13 παρ. 1,
π ρ ο σ κ α λ ε ί
τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές στη
Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ, για τη
σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική εκδρομή τριαντατεσσάρων (34) μαθητών/τριών της Δευτέρας
(Β΄) Τάξης (17 αγόρια – 17 κορίτσια) και τριών (03) συνοδών εκπαιδευτικών σε Αθήνα,
Σούνιο, Πόρο, Αίγινα, από την Πέμπτη, 11/04/2019, 07:00 π.μ. (αναχώρηση) έως την
Κυριακή, 14/04/2019, 10:00 μ.μ. (επιστροφή).
Α. Μεταφορά - Μετακινήσεις - Επισκέψεις:
Ένα τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από
την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης κ.λ.π.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών
και των συνοδών εκπαιδευτικών. Επίσης πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις
των μαθητών/τριών σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει και το κόστος της ακτοπλοϊκής μετακίνησης
των μαθητών/τριών και των συνοδών εκπαιδευτικών από Πειραιά προς Αίγινα και αντίστροφα,
αναφέροντας παράλληλα την επωνυμία της ακτοπλοϊκής εταιρείας.
Αναγκαίες Επισημάνσεις
1. Οι απαιτούμενες μετακινήσεις των μαθητών/τριών κατά την περιήγησή τους στην Αίγινα
θα πραγματοποιηθούν με το τουριστικό λεωφορείο.
2. Τα έξοδα της μετάβασης από τον Γαλάτα στον Πόρο και της αντίστοιχης επιστροφής θα
καλυφθούν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες και συνοδούς εκπ/κούς.
Β. Κατηγορία καταλύματος, περιοχή:
Ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων αστέρων για τρεις (03) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα
(κατά προτίμηση στο κέντρο ή πλησίον του κέντρου της πόλης), για τα οποία θα δηλώνονται:
I.

η επωνυμία, η διεύθυνση και η κατηγορία

II.

III.
IV.
V.
VI.

ο αριθμός δωματίων και κλινών για τους/τις μαθητές/-τριες. Τα δωμάτια στα οποία θα
φιλοξενηθούν οι μαθητές/-τριες να είναι δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα και να
βρίσκονται όλα σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους (στις κλίνες να μην περιλαμβάνονται
πτυσσόμενα κρεβάτια-ράντζα)
τρία μονόκλινα δωμάτια για τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς
πρωινό καθημερινά σε μπουφέ
υπεύθυνη δήλωση ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι
πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής
Οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων, σε πλήρη λειτουργία, να είναι στη διάθεση των
μαθητών/-τριών του σχολείου.

Γ. Επίσης ζητούνται:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
3. Πρόσθετη ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για
όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην εκπαιδευτική εκδρομή.
4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και το κόστος ανά μαθητή/τρια.
5. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να
καταθέσει βεβαίωση κράτησης των δωματίων για το προσφερόμενο ξενοδοχείο, καθώς και
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της αστικής επαγγελματικής ευθύνης και της πρόσθετης
ασφάλισης.
Δ. Σημειώσεις
1. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα, σε συνεννόηση με το επιλεγμένο τουριστικό γραφείο, να
τροποποιήσει τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής ή και να αποφασίσει την
ακύρωσή της λόγω σοβαρής αιτίας.
2. Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που θα υπογραφεί με το επιλεχθέν ταξιδιωτικό
πρακτορείο θα προβλέπει εκτός των άλλων και τη χρηματική εξόφληση της εκδρομής ως
εξής:
20% του συνολικού ποσού ως προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης
70% του συνολικού ποσού δέκα ημέρες πριν την αναχώρηση
10% του συνολικού ποσού με την ολοκλήρωση της εκδρομής
3. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών συνεπάγεται την αποδοχή όλων των
παραπάνω. Σε περίπτωση μη τήρησης της σύμβασης -ιδιαίτερα της 2ης σημείωσης- η
Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα επιλογής άλλου ταξιδιωτικού γραφείου.
Η αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 11/02/2019 και ώρα 12:00
μ.μ. από την Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με Πράξη του Διευθυντή της Σχολικής
Μονάδας. Οποιαδήποτε προσφορά κατατεθεί μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας
κατάθεσης των προσφορών (Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ), θα θεωρηθεί άκυρη
και δεν θα συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση. Το πρακτικό της Επιτροπής, στο οποίο θα αναγράφεται η
επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, με τη δυνατότητα
ένστασης των ενδιαφερομένων εντός τριών (03) ημερών. Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό και να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων σε
οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, εφόσον δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενοι όροι της σύμβασης εκ μέρους
του ταξιδιωτικού πρακτορείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Πληροφορικής – Φυσικός

Πρόγραμμα τετραήμερης εκδρομής Β΄ Λυκείου στην Αθήνα
11 - 14 Απριλίου 2019
1η μέρα – Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
07.00
11.45
13.30
16.30
20.00
22.00

Αναχώρηση από το Λύκειο Μουζακίου.
Άφιξη στην Αθήνα
Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο.
Επίσκεψη στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
Φαγητό.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η μέρα – Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
08.00
09.00
11.00
12.00
13.00
14.00

Πρωινό.
Αναχώρηση για Τροιζήνα, Γαλατά, Πόρο.
Άφιξη στην Τροιζήνα, περιήγηση στην αρχαία πόλη.
Αναχώρηση για Γαλατά και το λεμονοδάσος Γαλατά.
Αναχώρηση για Πόρο.
Επισκέψεις στον Πόρο: κατοικία Καποδίστρια, θερινή κατοικία Όθωνα, παλιό ρωσικό
ναύσταθμο
16.00 Περιήγηση στο νησί
18.30 Αναχώρηση για Αθήνα - Φαγητό
22.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα – Σάββατο 13 Απριλίου 2019
08.30
10.00
12.00
15.00
17.30
19.30
22.00

Πρωινό.
Αναχώρηση για Πειραιά - Αίγινα.
Επισκέψεις στον αρχαίο ναό της Αφαίας Αθηνάς και στον Ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου.
Περιήγηση στην πόλη της Αίγινας
Επιστροφή στην Αθήνα. (κατά προσέγγιση, ανάλογα με τα δρομολόγια)
Έξοδος για φαγητό.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα – Κυριακή 14 Απριλίου 2019
08.30
09.30
10.00
14.30
16. 30
22.00

Πρωινό.
Προετοιμασία για αναχώρηση – Τακτοποίηση στο Λεωφορείο.
Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Κήπο.
Φαγητό στο εκπτωτικό χωριό McArthur Glen
Αναχώρηση για το Μουζάκι.
Άφιξη στο Μουζάκι.

