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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ο Σύλλογος των Καθηγητών του σχολείου μας ενέκρινε τη μετακίνηση 38 μαθητών
του 7ου Γυμνασίου και 3 εκπαιδευτικών στην Καρδίτσα από 1-03-2018 έως 3-03-2018
στο πλαίσιο τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης για τη συμμετοχή της χορωδίας του 7ου
Γυμνασίου στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών Καρδίτσας.
Το 7ο Γυμνάσιο Πάτρας προκηρύσσει διαγωνισμό για τη μετακίνηση και διαμονή
τους στην πόλη της Καλαμπάκας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017
απόφαση του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 681 τ.Β/2017, άρθρο 3) για την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικής επίσκεψης αυτής.
Συγκεκριμένα:
Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από 1-03-2018 έως 3-03-2018
1) Το ενδεικτικό Πρόγραμμα της επίσκεψης θα έχει ως εξής:
1-03-2018 (ημέρα Πέμπτη)
08:00 π.μ. Αναχώρηση από το σχολείο στην Πάτρα για την Καλαμπάκα.
(Ταξίδι με ολιγόωρη ενδιάμεση στάση)

15:30 μ.μ. Άφιξη στην Καλαμπάκα. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο διαμονής.
17:00 μ.μ. Αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Περιήγηση και δείπνο στην πόλη των
Τρικάλων.
20:30 μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση.
2-03-2018 (ημέρα Παρασκευή)
09:00 π. μ. Πρωινό στο ξενοδοχείο.
11:00 π.μ. Σύντομη περιήγηση και γεύμα (12.00μ.μ.) στην πόλη της
Καλαμπάκας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο – ολιγόωρη ξεκούραση.
16:00 μ.μ. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο διαμονής προς το Μουζάκι
Παλλάς στην Καρδίτσα, όπου θα γίνει η συνάντηση των χορωδιών.
Συμμετοχή του σχολείου και παρακολούθηση δράσεων. Αποχώρηση με το
πέρας των δράσεων για τα Τρίκαλα.
21:30 μ.μ. Δείπνο στα Τρίκαλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση.
3-03-2018 (ημέρα Σάββατο)
09:00 π. μ. Πρωινό στο ξενοδοχείο.
10:00 π.μ. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στα Μετέωρα.
Σύντομη ξενάγηση
11:30 μ. μ. Επίσκεψη στα Τρίκαλα για φαγητό.
14:30 μ. μ. Αναχώρηση για Πάτρα
Η ακριβής ώρα όλων των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακριβές πρόγραμμα που θα συνταχθεί.
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2) Αριθμός μαθητών – συνοδών
Θα συμμετέχουν 38 μαθητές του 7ου Γυμνασίου και 3 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους
ο ένας είναι ο αρχηγός της εκδρομής.
3) Μεταφορικά μέσα
Ένα ταξιδιωτικό πούλμαν σε άριστη κατάσταση.
4) Διαμονή
Σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Καλαμπάκα με πρωινό
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
1. Το ταξιδιωτικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλει στο σχολείο για να
αναλάβει την οργάνωση της εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα:
α) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας
β) Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας.
γ) Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
δ) Δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο (να αναγράφονται οι πινακίδες) πληροί όλους
τους όρους ασφάλειας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια,
πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ.ά.).
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές
και σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
3. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής καθώς και το κόστος
ανά μαθητή μαζί με το Φ.Π.Α. Η τιμή αυτή θα παραμείνει σταθερή και στην περίπτωση
μικρής αυξομείωσης του συνόλου των μαθητών (της τάξεως περίπου του ±5%).
4. Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά,
ποιότητα παροχής υπηρεσιών και ασφάλειας.
Επίσης,

καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής, το λεωφορείο θα είναι στη διάθεσή μας για
να μεταφέρει τους μαθητές στους χώρους επισκέψεων και δράσεων του
προγράμματος και εστίασης.

Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής του προγράμματος
σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες (π.χ. καιρικές συνθήκες)
Οι σχετικές προσφορές με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της
Διευθύντριας του σχολείου, μέχρι και την Πέμπτη 18/01/2018 και ώρα 12:00
το μεσημέρι, σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή
με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και με την ένδειξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ»
Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να γίνει μέχρι και την
προαναφερθείσα ημερομηνία. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνουν δεκτές.
Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά, θα θεωρείται άκυρη.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη
συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών,
κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
Η Διευθύντρια
Ελισσάβετ Χαραλαμπίδη

