Λεοντάρι, 18-03-2019
Αρ. Πρωτ.: 94

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
---ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ:

Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λεοντάρι
Τ.Κ. 43063
Πληροφορίες: Δ/ντής
Τηλέφωνο & Fax: 2443031294
e-mail: mail@gym-leont.kar.sch.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διήμερης (με
μια διανυκτέρευση) εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα»
ΣΧΕΤ.: 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 681/06-03-2017)
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, και να υποβάλλουν
τις προσφορές τους σχετικά με την εκπαιδευτική επίσκεψη του Σχολείου μας.
1. Σχολείο
2. Προορισμός - Ημερομηνία

3. Προβλεπόμενος αριθμός
συμμετεχόντων
4. Μεταφορικό μέσο

5. Κατηγορία καταλύματος

Ημερήσιο Γυμνάσιο Λεονταρίου
Αθήνα
Αναχώρηση: Δευτέρα 01/04/2019
Επιστροφή: Τρίτη 02/04/2019
Μαθητές: 41 (αγόρια: 20, κορίτσια: 21)
Καθηγητές: 4 (άνδρες: 1, γυναίκες: 3)
Σύλλογος γονέων: 0
1 (ένα) λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας. Το τουριστικό
λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από
την
κείμενη
νομοθεσία
προδιαγραφές
(έγγραφα
καταλληλότητας του οχήματος, πιστοποιητικό από το ΚΤΕΟ,
επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.τ.λ.) και να πληροί όλους
τους απαραίτητους όρους ασφαλείας για τη μετακίνηση των
μαθητών και των συνοδών καθηγητών. Το λεωφορείο θα
πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις, σύμφωνα
με το πρόγραμμα. Σε περίπτωση κάλυψης του ωραρίου του
οδηγού, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος αντικαταστάτης
οδηγός ώστε να μην παρακωλύεται η υλοποίηση του
προγράμματος της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
 Ξενοδοχείο 4* κεντρικό με πρωινό και δυνατότητα
γεύματος, με τρίκλινα και μερικά τετράκλινα ευάερα,
άνετα δωμάτια για τους μαθητές.
 Τέσσερα μονόκλινα ευάερα, άνετα δωμάτια για τους
συνοδούς καθηγητές στον ίδιο όροφο με τα δωμάτια
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των μαθητών και κοντά σε αυτά.
 Το κατάλυμα να εξυπηρετεί τις μετακινήσεις μας,
αποκλείοντας τις περιοχές του Σταθμού Λαρίσης,
Μεταξουργείου, περιοχή Ομονοίας, Κεραμεικού,
Βικτωρίας, Βοτανικού, καθώς και τις περιοχές
Προαστίων εκτός Αθήνας. Θα προτιμηθεί ξενοδοχείο
χωρίς μπαλκόνια και με στάση μετρό-ηλεκτρικού σε
κοντινή απόσταση. Η ανάγκη επιβολής χωροθετικού
προσδιορισμού του καταλύματος προκύπτει από τις
ανάγκες της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
 Το κατάλυμα να διαθέτει άνετους κοινόχρηστους
χώρους σε πλήρη λειτουργία και στη διάθεση των
μαθητών.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη
άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι
ασφάλειας και υγιεινής.
 Σε κάθε περίπτωση, το σχολείο διατηρεί κάθε
επιφύλαξη να απορρίψει προσφορές για ξενοδοχεία τα
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των
προσφορών, δεν ικανοποιούν τους στόχους από άποψη
είτε χωροθεσίας του καταλύματος είτε των αναγκών της
εκπαιδευτικής επίσκεψης.
6. Λοιπές υπηρεσίες
Δευτέρα, 01-04-2019
(πρόγραμμα, παρακολούθηση
08:30. Έλεγχος του λεωφορείου από την αστυνομία και
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, αναχώρηση από το Γυμνάσιο Λεονταρίου.
γεύματα κ.τ.λ.)
10:30 περίπου. Ενδιάμεση στάση.
12:30 περίπου. Άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
13:00 – Γεύμα και ξεκούραση.
15:00. Επίσκεψη στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων.
17:00. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας,
Μοναστηράκι-Πλάκα.
18:00. Άφιξη στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β &
Μ Θεοχαράκη. Ξενάγηση στην έκθεση του Ιδρύματος και
αφήγηση παραμυθιών από τη Σάσα Βούλγαρη.
20:30. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Ακολούθως, δείπνο
σε ταβέρνα στην Πλατεία Ψυρρή.
22:00. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και κατάκλιση.
Τρίτη, 02-04-2019
07:30. Πρωινό.
9:30. Άφιξη στο Εθνικό Θέατρο για την παρακολούθηση της
θεατρικής παράστασης «Μικρές ιστορίες για αγρίους».
12:30. Άφιξη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και
παρακολούθηση στη Θόλο της ταινίας «Τιτάνες στην Εποχή των
Παγετώνων».
16:00 περίπου. Γεύμα και ακολούθως αναχώρηση για Λεοντάρι
Καρδίτσας. Κατά την επιστροφή το λεωφορείο πρέπει να
μεταφέρει τους μαθητές στην Αχλαδιά και Ανάβρα (5 χλμ.)
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καθώς και τους μαθητές από τα χωριά Γαβράκια, Ασημοχώρι
και Εκκάρα (8 χλμ.)
7. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφοράς

Παρασκευή, 22-03-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο σχολείο.
Εκπρόθεσμες προσφορές ή προσφορές που δεν θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο δεν θα γίνουν
δεκτές.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται, από το ταξιδιωτικό γραφείο, απαραίτητα και η υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων
μετακινήσεων και τυχόν απρόβλεπτων, αλλά αναγκαίων, που πιθανά να προκύψουν.
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
4. Τη συνολική τιμή της προσφοράς (συμπερ. ΦΠΑ) και την επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια
(συμπερ. ΦΠΑ).
Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 13 της 33120/ΓΔ4/06-032017 Υπουργικής Απόφασης.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα σε συνεργασία με το επιλεγμένο τουριστικό γραφείο να
τροποποιήσει τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω σοβαρής αιτίας (καιρικές
συνθήκες, κ.ά.). Όλοι οι παραπάνω όροι καθώς και κάθε επιπλέον όρος, που θα συμφωνηθεί, θα
καταγραφούν στο συμφωνητικό που θα συναφθεί μεταξύ του Σχολείου και του Ταξιδιωτικού
Γραφείου. Για την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθεί υπ’ όψη η σχετική νομοθεσία, η
συνολική αρτιότητα της προσφοράς και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
h
Ο Δ/ντής
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
BARMPAROUSIS CHARALAMPOS
Ημερομηνία: 2019.03.18 12:29:08 EET

Μπαρμπαρούσης Χαράλαμπος
(ΠΕ 78) Κοινωνικών Επιστημών, MSc
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