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361 00  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήμερης  εκδρομής
στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/2011 Υ.Α (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011).

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου  Λ/Τ Κερασοχωρίου προκηρύσσει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος,  από  τα  τουριστικά  γραφεία  της  χώρας  μας,  για  τη  διοργάνωση
τριήμερης εκδρομής της Α΄ και Β΄ Λυκείου στην Αθήνα. 

 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το μήνα Απρίλιο του 2015 και συγκεκριμένα
από τη Δευτέρα, 27/04/2015 έως και την Τετάρτη, 29/04/2015.

 Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι δεκατέσσερις
(14) μαθητές και δύο (2) συνοδοί καθηγητές.

Το πρόγραμμα της εκδρομής, ύστερα από επιθυμία των μαθητών/ τριών, θα
έχει ως εξής: 

Δευτέρα, 27/04/2015

Αναχώρηση από το Κερασοχώρι στις 07: 30π.μ. Επίσκεψη στις 11: 00π.μ στο
Μουσείο των Θερμοπυλών. Άφιξη στην Αθήνα και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Επίσκεψη στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στις 18: 00μ.μ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

1



Τρίτη, 28/04/2015

Επίσκεψη  στις  12:00μ.μ  στο  Ίδρυμα  Μείζονος  Ελληνισμού για
παρακολούθηση  της  προβολής  στο  «Θόλο»(Θεατρική  εικονική
πραγματικότητα του «Ελληνικού Κόσμου»). Επίσκεψη στο Μουσείο και στον
ιερό Βράχο της Ακρόπολης . Βόλτα στην  Πλάκα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση. 

Τετάρτη, 29/04/2015

Επίσκεψη  στο  εμπορικό  κέντρο  Mall και  στις  14:00μ.μ  στο  Τεχνολογικό
Μουσείο Φαέθων. Επιστροφή στο Κερασοχώρι στις 22: 00μ.μ. με ενδιάμεση
στάση για φαγητό. 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

1. Μεταφορά  από  το  Κερασοχώρι  στην  Αθήνα  και  αντιστρόφως.  Επίσης,  το
πούλμαν θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  Θα πρέπει
να  τηρούνται  όλες  οι  προβλεπόμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία
προδιαγραφές  καθώς  και  να  πληρούνται  όλες  οι  προϋποθέσεις  για  τις
ασφαλείς μετακινήσεις των μαθητών. 

2. Το  ξενοδοχείο  να  είναι  3  αστέρων   στην  περιοχή  της  Πλάκας  και  να
εξασφαλίζει πρωινό γεύμα και ημιδιατροφή. Επιθυμία των μαθητών μας είναι
να έχουν προσφορά και για το ξενοδοχείο « Αχιλλέας» . Τα ξενοδοχεία που
θα μας προτείνετε θα πρέπει να εξασφαλίζουν δύο(2) τρίκλινα και τέσσερα(4)
δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές, καθώς και δύο(2) μονόκλινα δωμάτια για
τους συνοδούς καθηγητές.

3. Απαραίτητα οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας να διαθέτουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας  και  να  πληρούν  όλες  τις  προδιαγραφές  για  την  ασφάλεια  και
υγιεινή. 

4. Υποχρεωτικά η προσφορά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει ασφάλιση ευθύνης
διοργανωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και πρόσθετη ασφάλιση σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

5. Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των
όρων του συμβολαίου από την πλευρά του(εγγυητική επιστολή με ποσό που
θα καθορίσει το σχολείο).
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6. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω
ανωτέρας βίας. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται: 1 Τιμή συνολικά 2. Τιμή ανά μαθητή 3. Τιμή
ξενοδοχείου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . 

Με  την  προσφορά  θα  κατατεθεί  από  το  τουριστικό  γραφείο  απαραιτήτως και
υπεύθυνη  δήλωση  ότι  διαθέτει  το  ειδικό  σήμα  λειτουργίας  το  οποίο  πρέπει  να
βρίσκεται σε ισχύ .

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 13:50μ.μ της Τετάρτης, 4/3/2015
στο  γραφείο  της  Διευθύντριας  Γυμνασίου  Λ/  Τ  Κερασοχωρίου  σε  κλειστό
φάκελλο.  Σημειωτέον  ότι  καμία  προσφορά  δεν θα  γίνει  δεκτή  πέραν  της
προαναφερθείσης  ημερομηνίας  και  ώρας  και  καμία  προσφορά  δεν θα  πρέπει  να
κατατεθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η  αποσφράγιση θα
γίνει στις 5/3/2015, στις 12:20 μ.μ στο γραφείο της Διευθύντριας του Κερασοχωρίου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την ποιότητα και το κόστος των
παρεχόμενων προσφορών το οποίο θα καταβληθεί κατά 80% με την αναχώρηση και
το υπόλοιπο 20% με την επιστροφή. 

Η Διευθύντρια

ΝΙΚΟΥ Ε. ΕΛΕΝΗ
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