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ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(ανάρτηση στο διαδίκτυο)

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την οργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής
εκδρομής στην Πρέβεζα , μαθητών του Γυμνασίου Λ.Τ. Γρανίτσας».
ΣΧΕΤ. : η αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017(άρθρο 12 ) (ΦΕΚ 618/τ.Β΄ /6-3-2017) Υ.Α..
Σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017(άρθρο 12 )(ΦΕΚ 618/τ.Β΄ /6-3-2017) Υ.Α., το Γυμνάσιο
Λ.Τ. Γρανίτσας, μέσω της Διευθύντριας του κας Σβερώνη Ευαγγελίας, προσκαλεί τα Τουριστικά
Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής
επίσκεψης μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου Λ.Τ. Γρανίτσας.
Προορισμός: Πρέβεζα.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα.
Αριθμός συμμετεχόντων: Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή είναι
δεκαεπτά(17) κορίτσια και δώδεκα (12) αγόρια, σύνολο εικοσιεννέα (29) σε σύνολο εικοσιεννέα (29)
μαθητών και μαθητριών όλων των τάξεων του Γυμνασίου Λ.Τ. Γρανίτσας. Την εκδρομή θα
συνοδεύσουν τρείς (3) καθηγητές του Γυμνασίου Λ.Τ. Γρανίτσας.
Παροχές που ζητούνται
Μεταφορικά μέσα: Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί είναι:
Τουριστικό λεωφορείο, στη διάθεση των μαθητών καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής και σε όλες τις
μετακινήσεις των μαθητών. Το ίδιο λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί από την εκκίνηση μέχρι και το
πέρας της εκδρομής. Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία
προδιαγραφές (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης,
ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα) καθώς και να πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις για τις ασφαλείς μετακινήσεις των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί).
Λοιπές υπηρεσίες
1. Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή , όπως
ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη υποχρεωτική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος
ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
2. Στην προσφορά θα υπάρχει δέσμευση του πρακτορείου για την περίπτωση που δεν θα
πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, εκλογές, κλπ). Στην περίπτωση αυτή
θα επιστραφούν τα χρήματα στους μαθητές.
3. Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. Το πρακτορείο θα εκδώσει

αποδείξεις για τη δαπάνη που θα αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή χωριστά. Οποιαδήποτε έκπτωση θα
γίνει στην τελική τιμή.
4. Εάν κάποιος μαθητής για λόγους ανώτερης βίας (ασθένεια κ.λ.π.) δεν μπορέσει να πάρει μέρος
στην εκδρομή, τα χρήματα που αναλογούν να μην παρακρατηθούν ή να επιστραφούν αν έχουν
παρακρατηθεί.
5. Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών(μετακίνηση).
6. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση
ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας , το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
7. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο για να γίνουν αποδεκτές. Στο εξωτερικό
μέρος του φακέλου θα αναφέρεται «Προσφορά για την μονοήμερη εκδρομή όλων των τάξεων του
Γυμνασίου Λ.Τ. Γρανίτσας, στην Πρέβεζα».
Πρόγραμμα εκδρομής
Δευτέρα 15/04/2019: Συγκέντρωση στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Γρανίτσας στις 6.30 π.μ., επιβίβαση στο
λεωφορείο και αναχώρηση για την Πρέβεζα, με ενδιάμεση στάση στη Αμφιλοχία.
11.30: Άφιξη στην πόλη της Πρέβεζας. Επίσκεψη και περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο
Μουσείο της Νικόπολης.
14.00: Μεσημεριανό γεύμα στην Πρέβεζα.
15.30: Περιήγηση στην πόλη. Επίσκεψη στο Κάστρο του Παντοκράτορα.
17.30: Αναχώρηση από Πρέβεζα και επιστροφή στη Γρανίτσα στις 10.00, με ενδιάμεση στάση στη
Αμφιλοχία.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Λ.Τ.
Γρανίτσας (μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά) μέχρι την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 11.30 π.μ.. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς θα
γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Λ.Τ. Γρανίτσας την ίδια
ημέρα και ώρα 12.30 μ.μ.. Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Λ.Τ.
Γρανίτσας διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση από τα τουριστικά
γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΣΒΕΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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