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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
4ΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 129287/10-11-2011 απόφαση της Υφυπουργού
του Υπ. Παιδείας 1.Β.Μ. & Θρησκευµάτων «Περί εκδροµών-µετακινήσεων µαθητών
δηµοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» , σας γνωρίζουµε ότι το σχολείο µας
προγραµµατίζει τετραήµερη εκπαιδευτική εκδροµή των µαθητών της Β’ λυκείου (46
µαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές),στα πλαίσια υλοποίησης προγράµµατος
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
µε προορισµό τα Ιωάννινα, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί το χρονικό διάστηµα από 7/2/2013 έως και 10/2/2013 σύµφωνα
µε το ακόλουθο πρόγραµµα:
1. 7/2/2013: Μετάβαση από την Κόρινθο στα Ιωάννινα, µε ενδιάµεση επίσκεψη στο
µουσείο Βρέλλη.
2. 8/2/2013: Επίσκεψη στα Ζαγοροχώρια-Μονοδένδρι-Χαράδρα Βίκου-Μοναστήρι
Παναγίας
3. 9/2/2013: Επίσκεψη στο Μέτσοβο –λαογραφικό µουσείο
4.10/2/2013 Επίσκεψη στο σπήλαιο των Ιωαννίνων ή στο νησάκι της
Παµβώτιδας(αναλόγως καιρικών συνθηκών). Αναχώρηση για Κόρινθο,( µε
ενδιάµεση στάση στις πηγές του Λούρου και επιστροφή στις 20 µ.µ.
Τα ενδιαφερόµενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές καλούνται να
υποβάλουν στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου σφραγισµένες προσφορές το αργότερο έως
και την 21η Ιανουαρίου 2013 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 ∆ιεύθυνσης Β/θµιας Εκπ/σης
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει:
1. ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω, µε πρωινό ,στο κέντρο των
Ιωαννίνων.(Θα προτιµηθούν ξενοδοχεία, όχι µεγάλης παλαιότητας)

2. Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των µαθητών για τις ανάγκες της εκδροµής
καθ’ όλη τη διάρκειά της
3. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης ∆ιοργανωτή, 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
 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 πληρεί όλες τις προδιαγραφές. ).
Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό
θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι
αριθµοί κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα διατεθούν.
 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 τους κατά τη διεξαγωγή των εκδροµών που
κατά το παρελθόν διεξήγαγαν και µε άλλα σχολεία.
 Επιπρόσθετες παροχές θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση των
προσφορών.
 Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που συνδυάζει την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ της εκδροµής µε την
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
 Το ποσό θα καταβληθεί σε 3 δόσεις ως εξής:50% προκαταβολή, 30% µε την
αναχώρηση, 20% µε την επιστροφή.
 Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω, αναλυτικά, θα θεωρείται
άκυρη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το οριστικό πρόγραµµα της εκδροµής µπορεί να διαφοροποιηθεί µερικώς.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είµαστε στη διάθεσή σας.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

