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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη
στην Ξάνθη»
Στο πλαίσιο των σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών, το Γυμνάσιο Καναλίων προγραμματίζει
τριήμερη εκδρομή του σχολείου στην Ξάνθη, στις 3-4 και 5 Μαΐου 2018.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33120/ΓΔ4 ΥΑ (ΦΕΚ 681/6-3-2017), καλούμε τα ενδιαφερόμενα
τουριστικά γραφεία να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Καναλίων μέχρι και την Τετάρτη 18 Απριλίου
και ώρα 12:00 κλειστές προσφορές, στις οποίες θα αναγράφεται η συνολική τιμή του ταξιδιού και
η επιβάρυνση ανά μαθητή (με τον ΦΠΑ) με τα κάτωθι δεδομένα:
Στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετέχουν 24 μαθητές /τριες της Α’,Β’ και Γ’ Γυμνασίου και
2 συνοδοί καθηγητές/καθηγήτριες.
Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης περιλαμβάνει αναχώρηση την Πέμπτη 3 Μαΐου
2018 και ώρα 8.30 από τα Κανάλια Μαγνησίας (χώρος σχολείου) για την Ξάνθη . Η επιστροφή
θα γίνει το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 και ώρα 20.00.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
03/05/2018
08:30
Αναχώρηση από Κανάλια Μαγνησίας
15:00.
Άφιξη Ξάνθη
04/05/2018
08:30
Πρωινό. Αναχώρηση για Κομοτηνή
09:30
Άφιξη Κομοτηνή
16:00
Αναχώρηση από Κομοτηνή
16:50
Άφιξη στο Πόρτο Λάγος
19:00
Αναχώρηση από Πόρτο Λάγος
20:00
Άφιξη Ξάνθη
Αναχώρηση από Ξάνθη
04/05/2018: 09:00
10:00
Άφιξη Καβάλα. Στάση για Φαγητό
15:30
Αναχώρηση για Κανάλια Μαγνησίας
20:00
Άφιξη Κανάλια Μαγνησίας
Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης
διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΥΑ. Πρόσθετη
ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας θα ληφθεί υπόψιν κατά
την επιλογή πρακτορείου.
Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να πληροί όλες τις
προϋποθέσεις που απαιτεί η υπ’ αριθμόν 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΥΑ «Εκδρομές – Μετακινήσεις
μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός και εκτός της
χώρας», (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά
παλαιότητας κλπ.) και κατά προτίμηση η πρώτη του κυκλοφορία να χρονολογείται μετά το 2006.

Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
Το λεωφορείο θα κινείται σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής.
Μαζί με την προσφορά θα κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση από το πρακτορείο ότι διαθέτει
το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και θα συνεχίσει να ισχύει έως το τέλος
του ταξιδιού.
Διαμονή: Ξενοδοχείο εντός πόλης κατά προτίμηση στο κέντρο, 3* ή 4*, με πρωινό, με
αξιόλογα δωμάτια, τα οποία να είναι μονόκλινα για τους καθηγητές και δίκλινα ή τρίκλινα για τους
μαθητές
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο γραφείο δια
χειρός, με επιστολή, καθώς και με e-mail με ευθύνη του πρακτορείου.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη 18 Απριλίου και ώρα 12:30 από Επιτροπή
Αξιολόγησης στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γυμνασίου Καναλίων, που θα συγκροτηθεί γι’
αυτόν τον σκοπό.
Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω θα θεωρείται άκυρη.
Για την επιλογή του πρακτορείου θα συνεκτιμηθούν:
1. η προσφερόμενη τιμή.
2. οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες
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