ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομώνμετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» σας γνωρίζουμε ότι το
σχολείο μας προγραμματίζει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή για την Α, Β Λυκείου
και Γ΄ Γυμνασίου (συμμετέχοντες μαθητές από 50 - 60 και 6 συνοδοί καθηγητές) στην
Καλαμάτα από το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 έως την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 (3
διανυκτερεύσεις).
Πρόγραμμα εκδρομής
1η ημέρα: Σάββατο 13 Απριλίου 2019
08:30: Αναχώρηση από το χώρο του Μουσικού σχολείου με λεωφορείο για την
Καλαμάτα.
09:30: Ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο.
10:00: Αναχώρηση από το Αρτεμίσιο.
11:30-12:00: Άφιξη στο Ξενοδοχείο της Καλαμάτας-Τακτοποίηση
12:30-13:00: Επίσκεψη στο κάστρο της Καλαμάτας.
13:30-15:00: Περιήγηση στο κέντρο - Μεσημεριανό γεύμα.
15:30-17:30: Άφιξη στο ξενοδοχείο - Ξεκούραση.
17:30-19:30: Έξοδος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και γνωριμία με την πόλη.
20:00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο- Ξεκούραση.
22:00: Βόλτα στο κέντρο, δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Κυριακή 14 Απριλίου 2019
08:30: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
10:00: Αναχώρηση για τη Πύλο και Κορώνη Μεσσηνίας
11:30: Άφιξη και περιήγηση στην Κορώνη.
13:00: Αναχώρηση για Πύλο.
13:30: Άφιξη στην Πύλο- Περιήγηση στην πόλη και μεσημεριανό φαγητό.
16:30: Αναχώρηση από την Πύλο.
18:00-21:00: Άφιξη στο ξενοδοχείο- Ξεκούραση.
21:30: Βόλτα στο κέντρο, δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Δευτέρα 15 Απριλίου 2019
08:30: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
10:00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Μουσικό Καλαμάτας..
12:00-13:00 : Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας

13:30-15:30: Περιήγηση στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων- Μεσημεριανό γεύμα.
16:00-17:30: Άφιξη στο ξενοδοχείο - Ξεκούραση.
17:30-19:30: Περιήγηση στην παραλία και στο κέντρο της πόλης.
20:00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο- Ξεκούραση.
22:00: Βόλτα στο κέντρο, δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: Τρίτη 16 Απριλίου 2019
08:30: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
10:00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Τρίπολη.
11:30-12:30: Άφιξη στο Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης.
13:00-17:00:Περιήγηση στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία Άρεως και μεσημεριανό
φαγητό.
17:30: Αναχώρηση για Κόρινθο.
19:00: Άφιξη στα Περιβολάκια Κορίνθου.

Προσκαλούμε τα τουριστικά γραφεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να
καταθέσουν στο Γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου σφραγισμένη προσφορά μέχρι
την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μ. μ που θα περιλαμβάνει γενικά τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το
οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
3. Τιμή για μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο από το Μουσικό Σχολείο στην
Καλαμάτα και επιστροφή στα Περιβολάκια Κορίνθου, το οποίο θα διατίθεται για
αποκλειστική χρήση των μαθητών για τις ανάγκες της εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά
της.
4. Το λεωφορείο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει το (προβλεπόμενο στο άρθρο 13 του
Ν.711/1977) δελτίο απογραφής, δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο Κ.Τ.Ε.Ο.,
κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας.
5. Διαμονή σε ξενοδοχείο σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με πρωινό, θέρμανση και ζεστό
νερό. Επίσης, μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές. Στην προσφορά να

περιληφθούν ξενοδοχεία 4 αστέρων, 3 αστέρων και 2 αστέρων. Το ξενοδοχείο να
βρίσκεται μέχρι 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.
7. Τελική συνολική τιμή της εκδρομής αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή μαζί με τον
Φ.Π.Α και τον φόρο διαμονής.
8. Το 10% της αξίας της εκδρομής θα καταβληθεί μέχρι τις 4/4/2019 . Το 60% θα
αποδοθεί λίγο πριν την αναχώρηση (μέχρι τις 10/4/2019) και το υπόλοιπο 30% μέχρι τις
17/04/2019 και εφόσον τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της
εκδομής λόγω ανωτέρας βίας θα επιστραφεί η προκαταβολή.
9. Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί
είναι υποχρεωμένο να αποστείλει γραπτή επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον
απαιτούμενο αριθμό δωματίων τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή των
μαθητών.
10. Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια ποιοτικά,
ασφάλειας, οργάνωσης της εκδρομής και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή). Θα ληφθεί υπ’
όψιν για την επιλογή και η προηγούμενη συνεργασία με άλλα σχολεία και η προσφορά
καλών υπηρεσιών.
11. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνουν δεκτές.
12. Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών του Σχολείου την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ειρήνη Καραπατά

