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ΠΡΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ Ν. ΓΑΛΛΙΑ – ΤΟΥΛΟΥΖΗ
Λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 129287/10-11-2011 απόφαση της Υφυπουργού του
Υπ.Παιδείας. & Θρησκευµάτων «Περί εκδροµών - µετακινήσεων µαθητών δηµοσίων και
Ιδιωτικών σχολείων», σας γνωρίζουµε ότι το σχολείο µας προγραµµατίζει επταήµερη
εκπαιδευτική εκδροµή των µαθητών µε προορισµό τη Νότια Γαλλία µέχρι την Τουλούζη.
Τα ενδιαφερόµενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές καλούνται να υποβάλουν
στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου µας µια ή δύο προσφορές, ανάλογα µε τον αριθµό των θέσεων
του ή των λεωφορείων που διαθέτουν.
Α) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 51 ΘΕΣΕΩΝ
Άτοµα : 42 µαθητές + 4 καθηγητές. ΣΥΝΟΛΟ : 46 άτοµα
Β) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 60 / 62 ΘΕΣΕΩΝ
Άτοµα: 50 µαθητές + 4 καθηγητές. ΣΥΝΟΛΟ : 54 άτοµα
Αναχώρηση : Σάββατο : 22 / 06 / 2013
Επιστροφή : Παρασκευή 28 / 06 / 2013
Στην προσφορά να συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω :
1) Κόστος µεταφοράς µε λεωφορείο και µε ∆ΥΟ οδηγούς : Κόρινθος – Πάτρα – Βενετία –
Μονακό – Νίκαια – Κάννες – Μασσαλία – Τουλούζη – Γένοβα - Ανκόνα – Πάτρα - Κόρινθος
(οι παραπάνω σταθµοί είναι ενδεικτικοί µε ενδεχόµενο να εµπλουτισθούν κατά τη διάρκεια της
πορείας µας µε τελικό προορισµό την Τουλούζη).
Η διαβεβαίωση του πρακτορείου για ευελιξία στο πρόγραµµα – µικρές τροποποιήσεις εάν
χρειαστεί - θα εκτιµηθεί σηµαντικά.
Σηµείωση
- Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία
προδιαγραφές (ελεγµένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, επαγγελµατική
άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιµατιζόµενο, ψυγείο για φιάλες νερού
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κ.λπ.). Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη η παλαιότητα του λεωφορείου το οποίο σε κάθε περίπτωση
δε θα υπερβαίνει την οκταετία.. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης
κυκλοφορίας καθώς και ο αριθµός κυκλοφορίας του λεωφορείου που θα διατεθεί.
- Οι οδηγοί να είναι έµπειροι, να έχουν κάνει ανάλογα ταξίδια στην Ευρώπη, (κατά προτίµηση
στη συγκεκριµένη περιοχή) και συνεργάσιµοι.
- Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των µαθητών, συνοδών, οδηγών και λεωφορείου δεν θα
συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά σας.
2) Κόστος διαµονής σε αξιοπρεπές ξενοδοχείο µε πρωινό, στη Νίκαια ( 1 διανυκτέρευση 2306-13), στην Τουλούζη ( 2 διανυκτερεύσεις 24 / 25-06-13 ), στην περιοχή Γένοβας προς Αγκόνα
(1 διανυκτέρευση 26-06-13), σε δωµάτια 3/κλινα ή 4/κλινα για τους 42 ή 50 µαθητές και 2/κλινα
για τους τέσσερις εκπαιδευτικούς.
Να αναφέρεται ακριβώς το όνοµα και η κατηγορία του ξενοδοχείου.
3) Κόστος ασφάλισης Αστικής Ευθύνης (ασφαλιστική ευθύνη διοργανωτή σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις).
4) Κόστος πρόσθετης προαιρετικής ασφάλισης κάλυψης των εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος
ή ασθένειας.
Παρακαλούµε:
1) Οι προσφορές σας να αναφέρουν:
α) ξεχωριστά το κόστος των παραπάνω 4 αιτηµάτων
(κόστος λεωφορείου – κόστος διαµονής – κόστος ασφάλισης – κόστος προαιρετικής ασφάλισης)
β) τελική συνολική τιµή της εκδροµής, αλλά και επιβάρυνση ανά µαθητή.
γ) τον τρόπο πληρωµής
2) Με την προσφορά σας να µας αποστείλετε:
α) έγγραφο που να αποδεικνύεται η ηλικία του λεωφορείου µε το οποίο θα ταξιδέψουµε και τον
αριθµό κυκλοφορίας του.
β) υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
3) Τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές θα πρέπει να µας
αποστείλουν την «κλειστή» προσφορά τους στο 2ο Γυµνάσιο Κορίνθου το αργότερο µέχρι την
Παρασκευή 18 / 01 / 2013 και ώρα 12. 00.
- Επιπρόσθετες παροχές θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
- Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω, αναλυτικά, θα θεωρείται άκυρη.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είµαστε στη διάθεσή σας.
Η διευθύντρια
ΜΙΧΟΛΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
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