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Θ Ε Μ Α : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήµερη
εκδροµή»
Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 129287/Γ2/10-11-2011
απόφαση της Υφυπουργού του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων «Περί εκδροµών-µετακινήσεων µαθητών
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» σας γνωρίζουµε ότι το σχολείο
µας προγραµµατίζει τριήµερη εκδροµή στο πλαίσιο καινοτόµων
προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων για την Α΄ Λυκειακή Τάξη
(σύνολο συµµετεχόντων
µαθητών
42
και τρείς
συνοδοί
καθηγητές), στα Ιωάννινα από 21 έως 23 Φεβρουαρίου 2013 .
Στο
πρόγραµµα
της
εκδροµής
περιλαµβάνονται
επισκέψεις
στο
Μέτσοβο
και
στο
Καλπάκι-Μονοδένδρι
(Ζαγοροχώρια).
Προσκαλούµε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις
νόµιµες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της ∆ιευθύντριας
του σχολείου σφραγισµένη προσφορά µέχρι την Τετάρτη 16
Ιανουαρίου και ώρα 12 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 ∆ιοργανωτή, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία και ασφάλεια αστικής ευθύνης που
θα καλύπτει τους µαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε
περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας .

3.

Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των µαθητών
ανάγκες της εκδροµής καθ’ όλη την διάρκειά της .

για

τις

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
πληρεί
όλες
τις
νόµιµες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας .

5.

∆ιαµονή σε ξενοδοχείο σε τρίκλινα δωµάτια µε πρωινό,
θέρµανση και ζεστό νερό. Επίσης τρία µονόκλινα δωµάτια για
τους συνοδούς καθηγητές. ( Στην προσφορά να περιληφθούν
ξενοδοχεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας ).

6.

Τελική συνολική τιµή της εκδροµής αλλά και επιβάρυνση
ανά µαθητή µαζί µε τον Φ.Π.Α.

7.

Η συνολική αξία της εκδροµής θα αποδοθεί δυο µέρες µετά
την επιστροφή στο Λέχαιο και εφόσον τηρηθούν οι όροι της
συµφωνίας .

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 Πέµπτη
17-1-2013 και ώρα 12.00.
11. Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές µέχρι την
Παρασκευή 18-1-2013 και ώρα 12.00 .

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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