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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



Καλλιμασιά   16 /12/2016
Αρ. Πρωτ.:     344


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ


Ταχ. Δ/νση: Καλλιμασιά

Ταχ. Κώδικας: 82100

Πληροφορίες: Μηλιανός Νικόλαος

Τηλέφωνα: 2271051373

Ηλ. Ταχυδρομείο: mail@gym-kallim.chi.sch.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς
για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Τόπος μετακίνησης : ΝΟΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ
Ημερομηνία αναχώρησης : 8/3/2017                Ώρα αναχώρησης από Χίο : 16:35                   Αεροπορικώς
Ημερομηνία επιστροφής :   12/3/2017        Ώρα αναχώρησης από Θεσσαλονίκη: 17:25   Aεροπορικώς 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 28
Αριθμός συμμετεχόντων καθηγητών 2

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
8/3/2017: Αναχώρηση από το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ της Χίου με ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
Αφιξη στΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΔΕΣΣΑ.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
9/3/2017: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤο λιτοχωρο
10/3/2017:        ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΟ (ΣΤΑΥΡΟ)-ΔΙΟΝ.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
11/3/2017: ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ-ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΩ ΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΡΑ).
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
12/3/2017: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 15:30.
ΑΝAXΩΡΗΣΗ ΓIA XIO 
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΧΙΟ.


Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Βάσει του ΦΕΚ2769/2011 αρ. 12928/Γ2, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, στην προσφορά τους, να συμπεριλάβουν τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου ή των μεταφορικών μέσων που απαιτούνται για τη μετάβαση από τον τόπο αναχώρησης στον τόπο άφιξης και για τη μετακίνηση από και προς το κατάλυμα στους διάφορους χώρους επισκέψεων. 
2. Αναφορά του προτεινόμενου καταλύματος (όνομα), της κατηγορίας στην οποία ανήκει 
(προαπαιτούμενο το ξενοδοχείο στην Έδεσσα, και στη Θεσσαλονίκη να είναι 3 τουλάχιστον αστέρων), του αριθμού των κλινών, των παρεχόμενων σε αυτό υπηρεσιών και της προσβασιμότητάς του σε σχέση με τους διάφορους προορισμούς επισκέψεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα της εκδρομής, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Επίσης το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
3. Απαιτούνται 3 μονόκλινα δωμάτια.
4. Αναφορά ότι το κατάλυμα και οι χώροι εστίασης εντός και εκτός του μόνιμου καταλύματος (όταν 
προτείνονται από το πρακτορείο) διαθέτουν τις σχετικές άδειες λειτουργίας, οι οποίες είναι σε ισχύ, 
και πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ποιότητας. 
5. Το σύνολο των πιθανών επιπρόσθετων προσφερόμενων από το πρακτορείο υπηρεσιών 
(παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, κ.λπ.). 
6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης του Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ασφάλεια 
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης). 
7. Πρόσθετη ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Πιο συγκεκριμένα το ποσό κάλυψης ανά συμμετέχοντα (μαθητή και καθηγητή) θα πρέπει να είναι μέχρι και 200 ευρώ για φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη, μέχρι 50.000 ευρώ για μόνιμη ολική ανικανότητα και μέχρι 
100.000 ευρώ για θάνατο. 
8. Το σύνολο του κόστους της εκδρομής, δηλαδή τελική συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και του κόστους ανά μαθητή. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 σύμφωνα με την οποία το ταξιδιωτικό γραφείο 
διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
10. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 σύμφωνα με την οποία τα οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν βρίσκονται σε άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανική κατάσταση, διαθέτουν 
θέρμανση/κλιματισμό, μικροφωνική εγκατάσταση και επαρκή χώρο για τις αποσκευές, τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό επισκευής (εφεδρικά ελαστικά, κ.λπ.), έχουν άδεια μετά το 1998 και έχουν 
περάσει επιτυχώς τους σχετικούς μηχανικούς-μηχανολογικούς ελέγχους καταλληλότητας (αντίγραφο 
ΚΤΕΟ) και έχουν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (για αστική ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ασφαλιστική κάλυψη για ίδιες ζημιές των οχημάτων και κάλυψη των επιβαινόντων σε αυτό). Στη 
δήλωση θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι οδηγοί των εν λόγω οχημάτων φέρουν Άδεια Εξασκήσεως 
Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών (Δ’ Κατηγορία) και διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 5 
ετών. 
       Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές του σε σφραγισμένο φάκελο τον οποίο και θα αποστείλουν στο σχολείο μας το αργότερο μέχρι την 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00. 

                                                                                                             Ο Διευθυντής
                                                         



                                                                                               Νικόλαος Μηλιανός



