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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκδρομή.
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. ΥΑ 33120/2017 απόφαση του ΥΠΠΕΘ περί εκδρομώνμετακινήσεων μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας
προγραμματίζει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή για την Α΄ τάξη με προορισμό τη Ζάκυνθο από 12 –
4 – 2019 έως 14 -4 – 2019.
Προσκαλούμε τα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν
στον Δ/ντή του σχολείου σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30
μ. που θα περιλαμβάνει γενικά 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 ασφάλεια
αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθενείας και όχι απλή υπεύθυνη δήλωση.

3.

Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών για τις ανάγκες της εκδρομής καθ’ όλη τη
διάρκειά της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε αξιοθέατα της νήσου Ζακύνθου και
μετακινήσεις για φαγητό. Το λεωφορείο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου
(Έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια κυκλοφορίας, αναφορά παλαιότητας, πλήρως κλιματιζόμενο, ζώνες
ασφαλείας, κ.λπ.)

4.

Διαμονή για 2 νύχτες σε ξενοδοχείο, εντός της πόλης της Ζακύνθου, 3 ή 4 αστέρων σε
τρίκλινα δωμάτια για 25 μαθητές και μαθήτριες και μονόκλινα για τρείς (3) συνοδούς, με πρωινό.

5.

Τελική συνολική τιμή της εκδρομής αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένων των
ναύλων του πλοίου της γραμμής Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κυλλήνη.

6.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω
ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες , κλείσιμο δρόμων από απεργίες,σεισμοί κ.λπ.) να
μετατίθεται σε άλλη ημερομηνία χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα εισπράξει το 20% του συνολικού ποσού της εκδρομής την
πρώτη ημέρα της εκδρομής και το υπόλοιπο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της εκδρομής.
Το γραφείο ταξιδίου που θα επιλεγεί θα πρέπει να χορηγήσει απόδειξη δαπάνης ανά μαθητή για
φορολογική χρήση. Για την επιλογή της προσφοράς θα συνυπολογιστούν και στοιχεία για το τουριστικό
γραφείο που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων του κατά τη

διεξαγωγή των εκδρομών που κατά το παρελθόν διεξήγαγε με το σχολείο μας αλλά και με άλλα
σχολεία.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχθούν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 στις 11:00 στο
γραφείο του Δ/ντή του σχολείου ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών .
Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη.

Ο Διευθυντής

Αντ. Γκατζιώνης

