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Θ Ε Μ Α : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη
εκπαιδευτική επίσκεψη»
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β’
681/6-3-2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών
και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» σας γνωρίζουμε ότι το
σχολείο μας προγραμματίζει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη
στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος για μαθητές/τριες της Α΄
Λυκειακής Τάξης (σύνολο συμμετεχόντων μαθητών 37 και 4
συνοδοί καθηγητές), στο Βόλο – Πορταριά - Μακρυνίτσα –ΔιμήνιΣέσκλο-Μηλιές-Βυζίτσα από 29 έως και 31 Μαρτίου 2019 .
Αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αποτελεί το Πρακτικό του
Συλλόγου διδασκόντων με το πρόγραμμα της εκδρομής.
Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις
νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διευθύντριας
του σχολείου σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 20
Μαρτίου 2019 και ώρα 10 μ.μ. που θα περιλαμβάνει γενικά τα
εξής:
1.
2.

Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας , το οποίο βρίσκεται σε ισχύ .
Υποχρεωτική Ασφάλιση
Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και ασφάλεια αστικής ευθύνης που

3.

θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας .
Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών για τις
ανάγκες της εκδρομής καθ’ όλη την διάρκειά της .

4.

Το
λεωφορείο
πρέπει
απαραίτητα
να
διαθέτει
το
(προβλεπόμενο στο
άρθρο
13
του Ν.711/1977) δελτίο
απογραφής , δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο Κ.Τ.Ε.Ο. ,
κλιματισμό , μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση , φαρμακείο ,
ζώνες
ασφαλείας
και
να
πληροί
όλες
τις
νόμιμες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας .
5. Διαμονή σε ξενοδοχείο στο κέντρο του Βόλου σε 5 τετράκλινα,
πέντε τρίκλινα δωμάτια και ένα δίκλινο, με πρωινό και ζεστό
νερό τουλάχιστον 3 αστέρων. Επίσης τέσσερα μονόκλινα δωμάτια
για τους συνοδούς καθηγητές.
6. Τελική συνολική τιμή της εκδρομής αλλά και επιβάρυνση
ανά μαθητή μαζί με τον Φ.Π.Α.
7. Tο 5% της αξίας της εκδρομής θα καταβληθεί με το
κλείσιμο της συμφωνίας. Το 70% (συνολικά μαζί με την
προκαταβολή) θα αποδοθεί λίγο πριν την αναχώρηση και το
υπόλοιπο 25% δύο ημέρες μετά την επιστροφή στο Λέχαιο
και εφόσον τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας . Σε περίπτωση
ακύρωσης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας θα επιστραφεί
η προκαταβολή.
8. Το Σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με
κριτήρια ποιοτικά, ασφάλειας, οργάνωσης της εκδρομής και
οικονομικά (τιμή ανά μαθητή).
9. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές .
10. Οι προσφορές που θα κατατεθούν , θα ανοιχτούν ενώπιον της
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του Σχολείου την Τετάρτη
20-3-2019 και ώρα 11.00.
11. Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές μέχρι την
Παρασκευή 22-3-2019
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