ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ελληνικό 5/2/2018

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Αθήνας
Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 7, Ελληνικό
Ταχ. Κώδικας: Τ. Κ. 16777
Τηλ.:
210-9628872
Fαx :
210-9645654

ΠΡΟΣ: τη Δ/νση Δ.Ε. Δ΄
(Εκπαιδευτικά Θέματα)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση
σχολικής εκδρομής- Μετακίνησης της Β ’ τάξης του Λυκείου μας.
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο (δεν γίνονται δεκτές με email ή φαξ).
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση
ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
ΣΧΟΛΕΙΟ

1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙΤΙΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ , 22 – 24/04/2018

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

70+- ΜΑΘΗΤΈΣ + 04 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

3*4-5* αστέρων στο ΟΙΤΙΛΟ.. Τα δωμάτια
των μαθητών να είναι κατά βάση τρίκλινα
και των συνοδών μονόκλινα. Υποχρεωτική
ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) σε
απεριόριστο μπουφέ εντός του
ξενοδοχείου. Διαμονή σε κεντρικό κτίριο
& συνεχόμενα δωμάτια και όχι σε
bungalows .

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων κτλ.)

Επισκέψεις σε Σπάρτη – Μυστρά –
Σπήλαια Δυρού – Γύθειο – Μονεμβασιά

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΝΑΙ

12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

-

Συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής

-

11

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής
ευθύνης και ταξιδιωτικής ασθενείας και
ατυχημάτων περίθαλψης μαθητών και
καθηγητών με κάλυψη των εξόδων
μεταφοράς σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.

Παρασκευή, 9/02/2018 και ώρα
2.0 μ.μ.

*Το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή/τρια σε
περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί
η συμμετοχή του.
Ο τρόπος πληρωμής του ανάδοχου ταξιδιωτικού γραφείου θα οριστεί από το Σχολείο.
Θα παρακρατηθεί μέρος του ποσού ως ρήτρα για τη σωστή τήρηση των συμφωνηθέντων και
την πλήρη εξασφάλιση των μαθητών.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η ρητή ακολουθία όλων των ανωτέρω ελάχιστων προδιαγραφών, η ποιότητα και η ασφάλεια
των ξενοδοχείων και μέσων μεταφοράς - σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και
αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων, καθώς και η εμπειρία και η αξιοπιστία
του ταξιδιωτικού γραφείου.
Θα ελεγχθεί η κράτηση των δωματίων, κατά την αξιολόγηση των προσφορών και τυχούσα
αρνητική απάντηση του ξενοδοχείου αποτελεί επαρκή λόγο αποκλεισμού του ταξιδιωτικού
πρακτορείου από την ανάληψη της εκδρομής.
Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να
επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του Σχολείου. Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί για
τη διοργάνωση της εκδρομής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά αμέσως μετά τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού. Υποβολή ένστασης, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, μπορεί να
γίνει εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Η Δ/ντρια του Σχολείου
Ελένη Σαββάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ελληνικό 5/2/2018

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Αθήνας
Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 7, Ελληνικό
Ταχ. Κώδικας: Τ. Κ. 16777
Τηλ.:
210-9628872
Fαx :
210-9645654

ΠΡΟΣ: τη Δ/νση Δ.Ε. Δ΄
(Εκπαιδευτικά Θέματα)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση
σχολικής εκδρομής- Μετακίνησης της Α ’ τάξης του Λυκείου μας.
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή-μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο (δεν γίνονται δεκτές με email ή fax).
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση
ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

ΣΧΟΛΕΙΟ

1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙΤΙΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 28-30 /04/2018

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

55+- ΜΑΘΗΤΈΣ + 04 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

3*4-5* αστέρων στο ΟΙΤΙΛΟ.. Τα δωμάτια
των μαθητών να είναι κατά βάση τρίκλινα
και των συνοδών μονόκλινα. Υποχρεωτική
ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) σε
απεριόριστο μπουφέ εντός του
ξενοδοχείου. Διαμονή σε κεντρικό κτίριο
& συνεχόμενα δωμάτια και όχι σε
bungalows .

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων κτλ.)

Επισκέψεις σε Σπάρτη – Μυστρά –
Σπήλαια Δυρού – Γύθειο – Μονεμβασιά

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ

ΝΑΙ

1

ΤΑΞΙΔΙΟΥ
10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
-

11

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής
Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής
ευθύνης και ταξιδιωτικής ασθενείας και
ατυχημάτων περίθαλψης μαθητών και
καθηγητών με κάλυψη των εξόδων
μεταφοράς σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.

Παρασκευή, 9/02/2018 και ώρα
2.00 μ.μ.

*Το σχολείο μας επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή/τρια σε
περίπτωση, που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί
η συμμετοχή του.
Ο τρόπος πληρωμής του ανάδοχου ταξιδιωτικού γραφείου θα οριστεί από το Σχολείο.
Θα παρακρατηθεί μέρος του ποσού ως ρήτρα για τη σωστή τήρηση των συμφωνηθέντων και
την πλήρη εξασφάλιση των μαθητών.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η ρητή ακολουθία όλων των ανωτέρω ελάχιστων προδιαγραφών, η ποιότητα και η ασφάλεια
των ξενοδοχείων και μέσων μεταφοράς σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και
αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων, καθώς και η εμπειρία και η αξιοπιστία
του ταξιδιωτικού γραφείου.
Θα ελεγχθεί η κράτηση των δωματίων, κατά την αξιολόγηση των προσφορών και τυχούσα
αρνητική απάντηση του ξενοδοχείου αποτελεί επαρκή λόγο αποκλεισμού του ταξιδιωτικού
πρακτορείου από την ανάληψη της εκδρομής.
Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να
επικοινωνήσουν με την Διευθύντρια του Σχολείου. Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί
για τη διοργάνωση της εκδρομής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά αμέσως μετά τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού. Υποβολή ένστασης, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, μπορεί να
γίνει εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Η Δ/ντρια του Σχολείου
Ελένη Σαββάκη

