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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση
πενθήµερης εκδροµής στη Κερκυρα».
Βάση της υπ’ αριθµ.129287/Γ2/10-11-2011 Υπ. Απόφ. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «περί εκδροµών-µετακινήσεων µαθητών
δηµοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» προκηρύσσουµε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το
χρονικό διάστηµα από 26-03-2013 έως 30-03-2013 για 30 µαθητές και 3 συνοδούς
καθηγητές στην Κέρκυρα σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα
ΤΡΙΤΗ:26-03-2013 Αναχώρηση από Χιλιοµόδι στις 06:45π.µ και άφιξη µε µία
ενδιάµεση στάση στην Ηγουµενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο για Κέρκυρα. Άφιξη
στην Κέρκυρα ,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ:27-03-2013.Πρωινό ,επίσκεψη στην πόλη της Κέρκυρας,
προσκύνηµα στο σκήνωµα του Αγίου Σπυρίδωνα, επίσκεψη στο Λαογραφικό
Μουσείο Μεσηµεριανό φαγητό την πόλη και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση στο
ξενοδοχείο.
ΠΕΜΠΤΗ:28-03-2013.Πρωινό και αναχώρηση για το Αχίλλειο. Ξενάγηση µε
παρουσία ξεναγού στο Αχίλλειο,στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στις Μπενίτσες.
Μεσηµεριανό φαγητό. Απογευµατινή επίσκεψη στο κάστρο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:29-03-2013.Πρωινό και επίσκεψη στο κανόνι, στο Ποντικονήσι και
αναχώρηση για Παλαιοκαστρίτσα. Επιστροφή και φαγητό στην πόλη. Το απόγευµα
περιήγηση στην πόλη.
ΣΑΒΒΑΤΟ:30-03-2013.Πρωινό.αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επιστροφή στο
Χιλιοµόδι στις 19:00 µε ενδιάµεσες στάσεις.
Καλούνται τα ενδιαφερόµενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές να
υποβάλουν στη διεύθυνση του Σχολείου σφραγισµένες προσφορές το αργότερο έως
και τις 19 ∆εκεµβρίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 οπότε και θα γίνει η αξιολόγηση
των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή.
Η προσφορά να περιλαµβάνει:
1. Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των µαθητών για τις ανάγκες της
εκδροµής καθ’ όλη τη διάρκειά της

2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης διοργανωτή, όπως
ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση, που καλύπτει
τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας.
3. ΦΠΑ – Απόδειξη για κάθε µαθητή
4. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας,
το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
5. Συνολικό κόστος εκδροµής αλλά και κόστος ανά µαθητή.
Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
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 προϋποθέσεις ασφάλειας για µετακίνηση
µαθητών (ζώνες ασφαλείας, έµπειροι οδηγοί κ.λ.π). 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είµαστε στη διάθεσή σας.
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