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Πολίτου Μάρθα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Τετραήμερης εκδρομής Α' και Β’ Λυκείου
Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 6-3-17, τ.Β, αρ.φ. 681)
ΥΑ Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων σας γνωρίζουµε ότι το Σχολείο
µας προγραµµατίζει πολυήμερη εκδρομή της Α' και Β’ Λυκείου από 6 Απριλίου
έως και 9 Απριλίου 2019 στο Βόλο και τα Τρίκαλα. Ο αριθµός των
συµµετεχόντων µαθητών είναι εκατόν δεκαοκτώ (118) και οι συνοδοί καθηγητές
έξι (6).
Το πρόγραµµα της εκδρομής είναι το εξής:
Σάββατο 06/04/19 Αναχώρηση από το Βέλο στις 6:00 για Βόλο με
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη περίπου 15:00 και ελεύθερο απόγευμα.
Διανυκτέρευση στο Βόλο
Κυριακή 07/04/19 Αναχώρηση στις 9:00 από Βόλο για για Πορταριά –
Μακρυνίτσα-Μηλιές. Επιστροφή στο Βόλο στις 17:00. Το απόγευμα ελεύθερο.
Διανυκτέρευση στο Βόλο.
Δευτέρα 08/04/19 Αναχώρηση στις 9:00 για Μετέωρα. Άφιξη στα
Μετέωρα περί τις 12:00 και στις 14:00 αναχώρηση για Τρίκαλα. Διανυκτέρευση στα
Τρίκαλα.
Τρίτη 09/04/19 Στις 12:00 αναχώρηση για Καρδίτσα. Περιήγηση στην
πόλη. Στις 15:00 αναχώρηση για Βέλο. Άφιξη στο Βέλο το βράδυ κατά τις 21:30.
Προσκαλούµε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες
προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου
σφραγισµένη προσφορά σε φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ Α' και Β’
ΤΑΞΗΣ» µέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, ώρα 12:30 µ.µ.

Καμία προσφορά με άλλο τρόπο δεν θα γίνει δεκτή. Η προσφορά 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. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης των εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος ή
ασθένειας.
4. Λεωφορείο και οδηγό, που εκπληρώνουν όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις, για
αποκλειστική χρήση των µαθητών για τις ανάγκες της εκδροµής καθ’ όλη την
διάρκειά της.
5. Προτάσεις διαµονής σε ξενοδοχεία στο κέντρο των παραπάνω πόλεων,
κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων µε πρωινό, σε τρίκλινα δωµάτια
(ή/και τετράκλινα δύο δωματίων) για τους μαθητές και ατομικό δωμάτιο για κάθε
συνοδό, ως εξής: στο Βόλο 2 διανυκτερεύσεις και στα Τρίκαλα 1 διανυκτέρευση.
Η προσφορά πρέπει να αναφέρει την κατηγορία του προτεινόμενου
καταλύματος.
6. Τελική συνολική τιµή της εκδρομής, αλλά και επιβάρυνση ανά µαθητή,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω θα απορρίπτονται.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διευθύντριας του Λυκείου την
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, ώρα 12:30 µ.µ., από την επιτροπή που θα
συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.
Για την επιλογή της προσφοράς θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή η σχέση
τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία μπορούν να είναι παρόντα στην διαδικασία.

Η Διευθύντρια

Μάρθα Πολίτου

