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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπαιδευτική
εκδρομή της Κινηματογραφικής ομάδας και της ομάδας δημιουργίας ταινιών
του γυμνασίου Καρλοβασίου στη Σύρο.
Η κινηματογραφική ομάδα και η ομάδα δημιουργίας ταινιών του Γυμνασίου
Καρλοβασίου προτίθενται να πραγματοποιήσουν 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη
στη Σύρο από την Κυριακή 14 Μαΐου μέχρι την Τρίτη 16 Μαΐου 2017, στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων που αφορούν τα καινοτόμα
προγράμματα των Σχολικών δραστηριοτήτων. Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε
στην ιστοσελίδα σας την παρακάτω προκήρυξη για κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό
γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης 129287/Γ2/2011
(ΦΕΚ681/τ.Β/06-03-2017) «Εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» για
την προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη με το ακόλουθο πρόγραμμα :
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής επίσκεψης της Κινηματογραφικής ομάδας και
της ομάδας δημιουργίας ταινιών του Γυμνασίου Καρλοβασίου στη Σύρο
1η ημέρα Κυριακή 14 Μαΐου 2017 :
Αναχώρηση από Καρλόβασι για Σύρο με πλοίο. Μετάβαση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 :
Επίσκεψη σε σχολείο της Σύρου που συμμετέχει στο φεστιβάλ Cinematheia με
σκοπό την προβολή ταινιών του γυμνασίου Καρλοβασίου. Συζήτηση και ανταλλαγή
εμπειριών σχετικά με τις δημιουργίες.
Επίσκεψη στο Βιομηχανικό Μουσείο Σύρου.
Περιήγηση στην πλατεία Μιαούλη, επίσκεψη στο Δημαρχείο Ερμούπολης.
Επίσκεψη στο Θέατρο Απόλλων και στη Βιβλιοθήκη της Ερμούπολης.
3η ημέρα Τρίτη 15 Μαΐου 2017 :

Επίσκεψη στο μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη. Ξενάγηση στην Άνω Σύρα
Ξενάγηση στο νησί με λεωφορείο.
Το απόγευμα αναχώρηση με πλοίο από Σύρο για Καρλόβασι.
Όροι Συμβολαίου:
1. Προβλεπόμενος Αριθμός Συμμετεχόντων :Περίπου 28 μαθητές και 3
καθηγητές ( 1 αρχηγός και 2 συνοδοί καθηγητές). Ο αριθμός των μαθητών
θα εξαρτηθεί από το κόστος της εκδρομής
2. Προορισμός (σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα): Μετάβαση:
Καρλόβασι – Σύρος 14/5/2017
και Επιστροφή :Σύρος- Καρλόβασι
16/5/2017.
3. Διαμονή σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Ερμούπολης με πρωινό.
4. Μεταφορικό μέσο :Πλοίο μέχρι την Σύρο και επιστροφή με τον ίδιο
τρόπο.
Μετακίνηση με λεωφορείο:
 Την Τρίτη 16/5/2017 Ξενάγηση με λεωφορείο στο νησί.
5. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
6. Επιθυμητή η δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης ατυχήματος.
7. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου
(ειδικό σήμα
λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ).
8. Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του Ν.2160/1993 και το προβλεπόμενο δελτίο απογραφής και
τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ για το λεωφορείο.
9. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
10. Αλλαγή των ημερομηνιών κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών και επιστροφή
όλων των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού, λόγω ανωτέρας
βίας (φυσικές καταστροφές, πολιτική αστάθεια κλπ).
11. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων, αν χρειαστεί αλλαγή, η τροποποίηση αυτή θα γίνει
με τη σύμφωνη γνώμη του αρχηγού της εκδρομής.
12. Στην τελική τιμή να περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., η συνολική επιβάρυνση
της εκδρομής καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
13. Η τελική εξόφληση του πρακτορείου σε ποσοστό 15% θα γίνει μετά το
πέρας της εκδρομής και εφ’ όσον έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα. Σε
διαφορετική περίπτωση το σχολείο επιφυλάσσεται για τις νόμιμες ενέργειές
του.
14. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Δ/νσης του σχολείου μέχρι
την Παρασκευή 31 Μαρτίου ώρα 12:00 μ.μ., σε κλειστό φάκελο δια χειρός για
τα τοπικά γραφεία ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά για τα γραφεία εκτός
Σάμου, πρωτοκολλούνται και αναγράφεται η ώρα παραλαβής. Εκπρόθεσμες
προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.
15. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Μαρτίου και ώρα 14.00 μμ. από
επιτροπή, όπως ο Νόμος ορίζει. Οι προσφορές, η σύμβαση που θα
υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής
ευθύνης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και στην
ιστοσελίδα του σχολείου.
16. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί από τη Δ/νση του σχολείου.

Μετά την κατακύρωση στον ανάδοχο δεν θα γίνει καμιά προφορική
διαπραγμάτευση.
17. Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Τυχόν
ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά εντός δύο ημερών, όπως ο
Νόμος ορίζει. Εάν δεν υποβληθούν 3 προσφορές θα γίνει απ’ ευθείας
ανάθεση.
Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω
καιρού, απεργίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου πέρα από τη δική μας ευθύνη , να
φροντίσετε για ενδεχόμενη επιπλέον διαμονή με το αντίστοιχο κόστος.
Με εκτίμηση
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