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Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 6ήμερη εκδρομή της Γ’
στη Θεσσαλονίκη και Βουλγαρία.
Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Αρχανών σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
129287/Γ2 2-12-2011 Υ.Α. καθώς και τις τροποποιήσεις της, ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εξαήμερης εκδρομής της Γ’
Λυκείου στη Θεσσαλονίκη και το Μπάνσκο (Βουλγαρία) που θα πραγματοποιηθεί στα
τέλη του Φεβρουαρίου όποιες ημερομηνίες είναι οικονομικά προσφορότερες. Στην
εκδρομή θα συμμετάσχουν 35 περίπου μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει:
 Την μετάβαση αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα
 Τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό στη Θεσσαλονίκη, σε κατάλυμα 4 ή
περισσότερων αστέρων, κατά προτίμηση κοντά στο κέντρο της πόλης.
Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
καθηγητές.

Μια διανυκτέρευση στο Μπάνσκο (Βουλγαρία) σε κατάλυμα 4 αστέρων και
άνω.
 Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς στη
διάθεση των μαθητών. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να είναι ελεγμένα από
ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης,
κλιματισμό) καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση
των μαθητών.
 Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας.
 Συνοδό του τουριστικού γραφείου σε όλη την εκδρομή.
 Ξεναγό σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους επίσκεψης.

Υποχρεώσεις Τουριστικού Πρακτορείου:

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή
συνοδού καθηγητή.
 Επιβεβαίωση όλων των κρατήσεων (Αεροπορικών και ξενοδοχείων).
 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)
 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής ανά
μαθητή.
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει
το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς
πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη
η ανάρτηση της στο διαδίκτυο. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:30 στο γραφείο του Δ/ντή του ΓΕΛ Αρχανών. Οι προσφορές θα
ανοιχτούν στις 17 Νοεμβρίου και ώρα 12.30.
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