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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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ΠΡΟΣ:

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
Καρδίτσας

Β. Γρίβα, 43100 Καρδίτσα
Τηλ.: 2441022037 Fax: 2441041791
e-mail: 5lykkard@sch.gr
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών»
Ο Διευθυντής του 5ου ΓΕ.Λ. Καρδίτσας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές
(σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/6-03-2017 ΦΕΚ 681, τ.Β΄) για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής
εκδρομής της Α΄ τάξης του σχολείου μας στην Πελοπόννησο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Προορισμός: Μεσσηνία - Αργολίδα
Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη, 19-04-2018
Ημερομηνία επιστροφής: Κυριακή, 22-04-2018
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: τριάντα έξι (36), (αγόρια 17, κορίτσια 19)
Αριθμός συνοδών καθηγητών: τέσσερις (4)
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μεταφορά: Ένα τουριστικό λεωφορείο, το οποίο 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.) έτσι, ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση των
μαθητών και των συνοδών καθηγητών. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις,
σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Σε περίπτωση κάλυψης του ωραρίου του οδηγού, θα πρέπει να
υπάρχει διαθέσιμος αντικαταστάτης οδηγός ώστε να μην παρακωλύεται η υλοποίηση του προγράμματος.
Διαμονή: Τρεις διανυκτερεύσεις (19, 20, 21 Απριλίου) σε ξενοδοχείο κατηγορίας τριών ή τεσσάρων αστέρων
στην πόλη της Καλαμάτας. Για το ξενοδοχείο θα πρέπει να δηλωθούν:
-

Η επωνυμία του, η διεύθυνση και η κατηγορία του
Ο αριθμός των δωματίων (χωριστά για τους μαθητές και για τις μαθήτριες). Τα δωμάτια θα πρέπει να
είναι τρίκλινα ή/και τετράκλινα και να βρίσκονται στον ίδιο όροφο (κατά προτίμηση)
Τέσσερα μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές (κοντά στα δωμάτια των μαθητών)
Καθημερινό πρωινό στο ξενοδοχείο
Υπεύθυνη δήλωση πως το ξενοδοχείο διαθέτει την νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληροί όλους τους
όρους ασφάλειας και υγιεινής

Ταξιδιωτικό Γραφείο: Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το
οποίο να βρίσκεται σε ισχύ
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Ασφαλίσεις:
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης του διοργανωτή, σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
Πρόσθετη ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όλων όσων
συμμετέχουν στην εκδρομή

Λοιπά στοιχεία:
-

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής καθώς και το κόστος ανά
μαθητή
Οι μετακινήσεις από Καρδίτσα προς Καλαμάτα και αντίστροφα θα πρέπει να γίνουν μέσω των
αυτοκινητοδρόμων (Ε65, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αττική Οδός, Αυτοκινητόδρομος Μορέα)

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε κλειστή οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της ανωτέρω
εκπαιδευτικής επίσκεψης μέχρι την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα ανοιχτούν
ενώπιων επιτροπής καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
όπως ο νόμος προβλέπει.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Πέμπτη, 19 Απριλίου
 Αναχώρηση από Καρδίτσα (Σχολείο): 07:00
 Άφιξη στον Ισθμό: 12:00
 Στάση για φαγητό: 12:00 – 12:45
 Αναχώρηση για Αρχαία Μεσσήνη: 12:45
 Άφιξη στην Αρχαία Μεσσήνη: 15:00
 Επίσκεψη στον χώρο και ξενάγηση: 15:00 – 16:30
 Αναχώρηση για Καλαμάτα: 16:30
 Άφιξη σε Καλαμάτα: 17:30. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση
 Έξοδος για περιήγηση στην πόλη και βραδινό φαγητό: 20:00
 Επιστροφή στο ξενοδοχείο: 22:00
Παρασκευή, 20 Απριλίου
 Πρωινό στο ξενοδοχείο: 08:00
 Αναχώρηση από ξενοδοχείο: 09:00
 Άφιξη στην Πύλο: 10:00
 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο: 10:00 – 12:00
 Αναχώρηση για κάστρο Μεθώνης: 12:00
 Άφιξη στην Μεθώνη: 12:30
 Ξενάγηση στον χώρο: 12:30 – 14:00
 Αναχώρηση για κάστρο Κορώνης: 14:00
 Άφιξη στην Κορώνη: 15:30
 Ξενάγηση στον χώρο: 15:30 – 17:30
 Αναχώρηση για Καλαμάτα: 17:30
 Άφιξη στο ξενοδοχείο: 19:00. Ξεκούραση
 Έξοδος για βραδινό φαγητό: 21:00 – 22:00
 Επιστροφή στο ξενοδοχείο: 22:00
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Σάββατο, 21 Απριλίου
 Πρωινό στο ξενοδοχείο: 08:00
 Αναχώρηση από ξενοδοχείο για Μυστρά: 09:00
 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά: 11:00
 Ξενάγηση στον χώρο: 11:00– 13:00
 Αναχώρηση για Σπάρτη: 13:00
 Άφιξη στην Σπάρτη: 13:30
 Μεσημεριανό φαγητό και περιήγηση στην Σπάρτη: 13:30 – 16:30
 Αναχώρηση για Καλαμάτα: 16:30
 Άφιξη στο ξενοδοχείο: 17:45. Ξεκούραση
 Έξοδος για βραδινό φαγητό και περιήγηση στην Καλαμάτα: 21:00 – 22:00
 Επιστροφή στο ξενοδοχείο: 22:00
Κυριακή, 22 Απριλίου
 Πρωινό στο ξενοδοχείο: 08:30
 Αναχώρηση από ξενοδοχείο για Μυκήνες: 09:30
 Άφιξη στις Μυκήνες: 10:30
 Ξενάγηση στον χώρο: 10:30 – 13:00. Επίσκεψη στην Ακρόπολη των Μυκηνών και στον Τάφο
των Ατρειδών
 Αναχώρηση για Κόρινθο: 13:00
 Στάση για φαγητό: 14:30 – 16:30
 Αναχώρηση για Καρδίτσα: 16:30
 Άφιξη στην Καρδίτσα (Σχολείο): 21:30

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZACHARIS
KONSTANTINOS
Ημερομηνία: 2018.02.06 12:44:04 EET
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