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Πετούμενος Κων/νος

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής Α’ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 129287/Γ2/10-11-2011 ΥΑ Υπουργείου Παιδείας
δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σας γνωρίζουµε ότι το Σχολείο µας προγραµµατίζει πολυήμερη εκδρομή της Α' τάξης από 11 Απριλίου έως και 14 Απριλίου 2013
στην Θεσσαλονίκη. Ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών είναι σαράντα ένας (41
– αγόρια 16 και κορίτσια 25) και οι συνοδοί καθηγητές τρεις (3).
Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές να
καταθέσουν στο Γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Βέλου κλειστήσφραγισµένη προφορά µέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 12:30
µ.µ. που θα περιλαµβάνει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση
και ειδικότερα 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 επιπλέον πρόσθετη ασφάλεια με κάλυψη των εξόδων τους μαθητές και τους
συνοδούς σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, και όχι απλή υπεύθυνη δήλωση.
3. Λεωφορείο και οδηγό, που εκπληρώνουν όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις, για χρήση
των µαθητών για τις ανάγκες της εκδροµής κατά την διάρκειά της ως εξής:
• Πέμπτη 11/4/13 μετάβαση από σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στο
ξενοδοχείο (εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, ώρα περίπου 15:30- 16:30).
• Παρασκευή 12/4/13 μετάβαση στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής και το
πολυκατάστημα "Κόσμος" και επιστροφή στο ξενοδοχείο (περίπου 13:0022:00)
• Σάββατο 13/4/13 Μεταφορά στη Βεργίνα , Νάουσα, Έδεσσα και επιστροφή
στο ξενοδοχείο (περίπου ώρα 09:00-21:00).
• Κυριακή 14/4/13 μετάβαση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης από το
ξενοδοχείο περίπου στις 10:30.
4. ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο εντός της πόλης (3 διανυκτερεύσεις στις 11,12,13
Απριλίου 2013), κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων µε πρωινό, σε τρίκλινα

δωµάτια (ή/και τετράκλινα δύο δωματίων) για τους μαθητές και ατομικό δωμάτιο για
κάθε συνοδό. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει την κατηγορία του προτεινόμενου
καταλύματος.
5.Τελική συνολική τιµή των ζητούμενων παροχών (ξενοδοχείο και μετακινήσεις στην
Θεσσαλονίκη) αλλά και επιβάρυνση ανά µαθητή. Στο τέλος θα εκδοθεί απόδειξη
δαπάνης από το πρακτορείο σε κάθε μαθητή για φορολογική χρήση.
6. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί να μεταφερθεί
η εκδρομή σε άλλες ημερομηνίες, αυτό θα γίνει χωρίς πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση των μαθητών και του σχολείου.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου την
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 12:30 µ.µ. παρουσία της επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών.
Ο Διευθυντής

Κωνσταντίνος Πετούμενος

