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ΠΡΟΣ
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201 31 Κόρινθος
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α.
ΥΠΠΕΘ

(ΦΕΚ

681/6-03-2017/τΒ΄)

με

θέμα:

«Εκδρομές-

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός
της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει
διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του σχολείου (27
μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές), στα πλαίσια υλοποίησης
Περιβαλλοντικών προγραμμάτων με προορισμό την Καλαμάτα, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 07/03/2019 έως
και 08/03/2019 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
1. 07/03/2019: Μετάβαση από το Γυμνάσιο Ισθμίας στην Καλαμάτα.
Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καλαμάτας και μετάβαση στο ΚΔΑΥ (Κέντρο
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών).
2.

08/03/2019:

Επίσκεψη

στο

Αρχαιολογικό

Μουσείο

Καλαμάτας,

επιστροφή στον τόπο κατοικίας των μαθητών ώρα 21:00.
Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές
καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες
προσφορές το αργότερο έως και την 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ,
οπότε και θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια

επιτροπή. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της
Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης.
Η προσφορά να περιλαμβάνει:
1. Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων (Δίκλινα ή Τρίκλινα δωμάτια για
τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς) στην πόλη της
Καλαμάτας.
2. Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών για τις ανάγκες της
εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά της.
3.

Υποχρεωτική

Ασφάλιση

Αστικής

Επαγγελματικής

Ευθύνης

Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ταξιδιωτική
ασφάλιση, που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
5. ΦΠΑ – Απόδειξη για κάθε μαθητή.
6. Συνολικό κόστος εκδρομής αλλά και κόστος ανά μαθητή.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
Τα ξενοδοχεία τα οποία θα προταθούν, ένα ή περισσότερα, πρέπει να
αναφέρονται ονομαστικά.
Κάλυψη κόστους για τους συνοδούς καθηγητές.
Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή
στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές
συνθήκες, κτλ) να μετατίθεται σε άλλη ημερομηνία.
Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για τυχόν
μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές(ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε
καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και να πληροί όλες
τις προδιαγραφές.).
Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός, γι’
αυτό ζητούμε την τελική αξία του ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά
μαθητή.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που συνδυάζει την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ της εκδρομής με την
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Το ποσό θα καταβληθεί σε 2 δόσεις ως εξής: 20% προκαταβολή, και
εξόφληση με την επιστροφή και εφ’ όσον τηρηθούν εκ μέρους του
πρακτορείου τα συμφωνηθέντα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το οριστικό πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.

