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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

22-4-2016      ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

H Διευθύντρια  του  6ου Γυμνασίου  Χαλκίδας  προκηρύσσει  εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής στη Σαλαμίνα
των  μαθητών  του  6ου Γυμνασίου,  και  απευθύνεται  στα  τουριστικά
γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές.

Στην επίσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2016,
προβλέπεται να συμμετάσχουν 135 μαθητές και  15 συνοδοί καθηγητές. 
        Το πρόγραμμα της εκδρομής ορίζεται ως εξής:

 Παρασκευή  22/4/2016 :  Αναχώρηση  από  Χαλκίδα,   6ο

Γυμνάσιο Χαλκίδας, ώρα 8.00 π.µ, µε λεωφορεία. Άφιξη στο
Πέραμα 9.30 π.μ. και επιβίβαση σε ferry-boats

 Άφιξη στα Παλούκια Σαλαμίνας

 Μετακίνηση στη Χώρα Σαλαμίνας με τα λεωφορεία 

 Επίσκεψη  σε  αξιοθέατα  της  Σαλαμίνας  (Ευριπίδειο  Θέατρο,
Λαογραφικό Μουσείο, Τύμβος Σαλαμινομάχων κ.λ.π.)

 Μεσημεριανό και βόλτα στη Χώρα της Σαλαμίνας

 Αναχώρηση  από  τα  Παλούκια  7:00  μ.μ.  και  επιστροφή  στη
Χαλκίδα  9:30 μ.μ.

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

1. 3  (τρία)  τουριστικά  λεωφορεία  (όχι  διώροφα)  για  μετάβαση  στη
Σαλαμίνα  22/04/2016  και  επιστροφή  στη  Χαλκίδα,  για  μαθητές  και
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συνοδούς, τα οποία θα είναι  συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για τις
μετακινήσεις τους στο νησί της Σαλαμίνας. Τα  λεωφορεία θα πρέπει να
είναι  ελεγμένα  από  το  ΚΤΕΟ,  έγγραφα  καταλληλότητας  οχημάτων,
επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως
κλιματιζόμενα  κλπ.,  καθώς  και  να  πληρούν  όλες  τις  προϋποθέσεις
ασφάλειας  για  τη  μετακίνηση  μαθητών  (ζώνες  ασφάλειας,  έμπειροι
οδηγοί κλπ.).

2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία,  καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

3. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση
που- για λόγους  ανωτέρας βίας ή ασθένειας –ματαιωθεί η συμμετοχή
του.  

4. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση
αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που
θα καθοριστεί από το Σχολείο.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ
της εκδρομής αλλά και  η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά, με ειδική
αναφορά  για  πιθανότητα  μειωμένης  τιμής  σε  μαθητές  πολύτεκνων
οικογενειών, ανέργων και γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Με  την  προσφορά  θα  κατατεθεί  απαραίτητα  από  το  ταξιδιωτικό
γραφείο  και  υπεύθυνη  δήλωση  κατοχής  του  ειδικού  σήματος
λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε
ισχύ. 
Τα ενδιαφερόμενα  πρακτορεία  καλούνται  να υποβάλουν  σε  κλειστούς
φακέλους  στη  Διεύθυνση  του  Σχολείου  σφραγισμένες  προσφορές,  το
αργότερο  μέχρι  την  Δευτέρα  4/4/2016  και  ώρα  12:30  μ.μ, που  θα
περιγράφουν  αναλυτικά  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  και  θα  είναι
σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει  από την αρμόδια Επιτροπή την ίδια μέρα Δευτέρα 4/4/2016 και
ώρα  13:50  μ.μ,  στο  Γραφείο  της  Διευθύντριας  του  6ου Γυμνασίου
Χαλκίδας.
                                                                                       

                                                                                 
                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                                                               

                                                        Χασιώτου Βιολέττα 


