Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση πενθήμερης εκδρομής
στη Θεσσαλονίκη
ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/2011 Υ.Α (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011).

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου, η Διευθύντρια του
Γυμνασίου Λυκειακών Τάξεων Γρανίτσας και ο Διευθυντής του Γυμνασίου
Λυκειακών Τάξεων Ραπτόπουλου Ευρυτανίας προκηρύσσουν την εκδήλωση
ενδιαφέροντος, από τα τουριστικά γραφεία της χώρας μας, για τη διοργάνωση
πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης του Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.


Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο του 2015( πιο συγκεκριμένα
έχει προταθεί από τους μαθητές μας το χρονικό διάστημα από 16 έως και 20
Μαρτίου).



Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι εικοσιτρείς
(23) μαθητές και έξι (6) συνοδοί καθηγητές, δύο από κάθε σχολείο.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
1. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι:


Τουριστικό λεωφορείο χωρητικότητας τουλάχιστον 29 ατόμων μαζί
με τις αποσκευές τους.



Το τουριστικό λεωφορείο θα είναι διαθέσιμο για τα δρομολόγια
Ραπτόπουλο – Γρανίτσα – Κερασοχώρι - Θεσσαλονίκη και
Θεσσαλονίκη – Κερασοχώρι –Γρανίτσα - Ραπτόπουλο καθώς και
για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της
εκδρομής.



Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία προδιαγραφές( έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας
οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λ.π) καθώς και να πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις για τις ασφαλείς μετακινήσεις των μαθητών
( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π)

2. Το ξενοδοχείο να είναι Α΄, Β΄ ή LUX κατηγορίας κοντά στο κέντρο της πόλης
και να εξασφαλίζει πρωινό γεύμα και ημιδιατροφή. Τα ξενοδοχεία που θα μας
προτείνεται θα πρέπει να εξασφαλίζουν δύο(2) τρίκλινα, οκτώ(8) δίκλινα και
ένα(1) μονόκλινο δωμάτιο για τους μαθητές, καθώς και ένα(1) μονόκλινο, ένα
δίκλινο(2)και ένα τρίκλινο(3) δωμάτιο για τους συνοδούς καθηγητές.

Απαραιτήτως η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα την κατηγορία
του καταλύματος.
Πρόταση των μαθητών του σχολείου μας:
Επιθυμία τους είναι να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων
και να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις. Θα θέλαμε, λοιπόν,
ξεχωριστή προσφορά για το παραπάνω ξενοδοχείο.

3. Απαραίτητα οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας να διαθέτουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την ασφάλεια και
υγιεινή.
4. Υποχρεωτικά η προσφορά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει ασφάλιση ευθύνης
διοργανωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και πρόσθετη ασφάλιση σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
5. Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των
όρων του συμβολαίου από την πλευρά του(εγγυητική επιστολή με ποσό που
θα καθορίσει το σχολείο).
6. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω
ανωτέρας βίας.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α της εκδρομής.
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο πρέπει να
βρίσκεται σε ισχύ. Επιπρόσθετα, στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει
απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή(doc ή pdf) .
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:50 της
Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στο γραφείο της Διευθύντριας Γυμνασίου Λ/ Τ
Κερασοχωρίου, παρουσία και των άλλων διευθυντών οπότε και θα γίνει η
αποσφράγιση τους.

