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Καλλιθέα 09/02/2018
Αριθμ. Πρωτοκ.: 37
ΠΡΟΣ: : Δ.Δ.Ε Δ΄Αθήνας για

ανάρτηση στην ιστοσελίδα
ΚΟΙΝ.

ΘΕΜΑ: :
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής 4 (τεσσάρων) ημερών στην Ήπειρο
ΣΧΕΤ:

Απόφαση Αριθμ 12928/Γ2/10-11-2011/ΥΠΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ Β΄ 2769)

Το σχολείο μας σκοπεύει να πραγματοποιήσει 4ημερη εκπαιδευτική εκδρομή στη
περιοχή της Ηπείρου με κέντρο τα Ιωάννινα κατά το χρονικό διάστημα από
5/05/2018 μέχρι 8/05/2018 ή 10/05/2018 μέχρι 13/5/2018 . Ο αριθμός των μαθητών
υπολογίζεται σε 35(τριάντα πέντε ) με 40 ( σαράντα ) και των συνοδών καθηγητών
σε 3 (τρεις) . Τα τουριστικά γραφεία που ενδιαφέρονται για την οργάνωση της
εκδρομής αυτής καλούνται να καταθέσουν στο σχολείο οικονομικές πρόσφορες μέχρι
15/2/2018 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μμ) σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:










Τρείς διανυχτερεύσεις στα Ιωάννινα σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
( κατά προτίμηση κεντρικό ή σε μικρή απόσταση από το κέντρο )
Επισκέψεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα
συμφωνηθεί με το σχολείο Ενδεικτικά:
1η ημέρα Καλλιθέα – Πάργα – Ιωάννινα
2η ημέρα Ζαγοροχώρια
3η ημέρα Ιωάννινα
4η ημέρα Ιωάννινα – Μετέωρα- Καλλιθέα
Συνοδό με γνώση της περιοχής και πείρα στην οργάνωση σχολικών
εκδρομών.
Πούλμαν με εγγύηση ασφάλειας και έμπειρους οδηγούς ο οποίος να βρίσκεται
διαρκώς και αποκλειστικά στη διάθεση μας για την πραγματοποίηση των
εκδρομών και των βραδινών εξόδων που θα αποφασισθούν από το σχολείο
και από τους επικεφαλείς της εκδρομής . Επίσης σε περίπτωση βλάβης του
πούλμαν να υπάρχει πρόβλεψη για γρήγορη αντικατάστασή του .
Ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων στην εκδρομή με αστική ευθύνη,
για περίπτωση ατυχήματος
Πλήρη κάλυψη των συνοδών καθηγητών (μονόκλινα δωμάτια – διατροφή).
Δωρεάν συμμετοχή οικονομικά απόρων μαθητών.

Ειδικά στο ξενοδοχείο θα θέλαμε τα ακόλουθα:
 Παραμονή σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια στο ίδιο κτίριο και αν είναι
δυνατόν στον ίδιο όροφο.
 Ημιδιατροφή (πρωινό αμερικάνικου τύπου σε μπουφέ και δείπνο σε
μπουφέ. Το μενού να είναι σε γνώση του σχολείου πριν την αναχώρηση
για να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης τους).
 Θέρμανση δωματίων
 Αίθουσα ψυχαγωγίας για τη βραδινή ψυχαγωγία των μαθητών
 Ιατρική κάλυψη.
 Ασφαλείς συνθήκες παραμονής (π.χ. όχι μπαλκόνια με χαμηλό
κιγκλίδωμα).
 Προσωπικό ασφαλείας.
Τέλος επιθυμούμε:
 Οικονομική ρήτρα για την περίπτωση που δεν θα τηρηθεί ο όρος της
συμφωνίας.
 Επιβεβαίωση της κράτησης στο προτεινόμενο από τα γραφεία ξενοδοχείο
πριν από την τελική υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
 Για την επιλογή των εστιατορίων και των κέντρων διασκέδασης,
υπεύθυνοι αποκλειστικά σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (διαδρομήμετακινήσεις ) να είναι μόνο οι συνοδοί-καθηγητές. Προτάσεις από το
πρακτορείο δεκτές .
 Δυνατότητα αλλαγής κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων
ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη
πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικής
καταστροφής , εκλογών κλπ )
 Με τη προσφορά σας να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό
σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ
 Η κλειστή προσφορά να περιέχει την τιμή της εκδρομής κατ άτομο καθώς
και τη συνολική τιμή
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο σε κλειστό
φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη
μορφή.
Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχθούν την Πέμπτη 15/02/2018 στις
14.00 μμ από την επιτροπή που θα έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, και θα
επιλεγεί η πλέον αξιόπιστη ,συμφέρουσα και πληρέστερη προσφορά.
Καλλιθέα 9 /02/2018
Ο Διευθυντής
Λέκκας Αλέξανδρος

