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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Εκδήλωσης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πολυήµερη εκδροµή της Γ΄
Γ΄ Λυκείου 2018
2018
Ο ∆ιευθυντής του Γενικού Λυκείου Αρκαλοχωρίου,, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 33120/Γ∆4/28-02-2017
(ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-03-2017) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις « Εκδροµές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις µαθητών και
µαθητριών ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»,
προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία για την πραγµατοποίηση της
πολυήµερης εκδροµής της Γ΄ τάξης του σχολείου .

Στοιχεία εκδροµής – Προδιαγραφές
α) Προορισµός : Θεσσαλονίκη
β) Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων : Σαράντα πέντε (45) µαθητές και τρεις (3) συνοδοί
γ) Μεταφορικά µέσα : Πλοίο καθώς και λεωφορείο (για τις τοπικές µετακινήσεις), µε όλες τις προβλεπόµενες
από τη νοµοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις ασφαλείας
δ) ¨Κατηγορία¨ καταλύµατος : Ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (δωµάτια µε κανονικά κρεβάτια)
στο κέντρο της πόλης .
ε) Λοιπές υπηρεσίες
• Ξενάγηση/περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης προορισµού
• Τουλάχιστον δύο µονοήµερες εκδροµές σε µέρη ιδιαίτερου κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
• Επισκέψεις σε µουσειακούς και αρχαιολογικούς χώρους
στ) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
ζ) Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας
η) Συνοδό Ιατρό κατά την διάρκεια της εκδροµής µε φαρµακευτική κάλυψη και ξεναγό κατά τις
επισκέψεις σε µουσειακούς και αρχαιολογικούς χώρους
θ) Σύνολο ηµερών εκδροµής : Επτά (7) / ∆ιανυκτερεύσεις 8 ( 6 στο ξενοδοχείο και 2 στο πλοίο )
ι) Χρονική περίοδος διεξαγωγής : Έναρξη και λήξη 1ο δεκαήµερο Μαρτίου 2018
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητούµε την τελική τιµή του ταξιδιού (µε Φ.Π.Α.), αλλά και την
επιβάρυνση ανά µαθητή.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το
ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία του
καταλύµατος που προτείνει.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 190919/∆2/25-11-14 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι προσφορές θα
πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο µε κλειστό φάκελο µε επισυναπτόµενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε
πρωτότυπη µορφή και όχι µε τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι προσφορές να
αναφέρονται σε διάφορες περιπτώσεις χρόνου διεξαγωγής και επιπλέον, στον φάκελο , να υπάρχει CD µε την
προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή.
Καλούµε τα ενδιαφερόµενα ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 12:00 της
Τρίτης,
Τρίτης, 23 Ιανουαρίου 2018
2018 στο γραφείο του ∆ιευθυντή του Γενικού Λυκείου Αρκαλοχωρίου, όπου και θα
γίνει η αξιολόγησή τους από την αρµόδια επιτροπή. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν ένσταση
κατά της επιλογής µέχρι τις 14:00 της ∆ευτέρας,
∆ευτέρας, 29 Ιανουαρίου 2018
2018.
Αρκαλοχώρι,15 Ιανουαρίου 2018
Ο ∆ιευθυντής του ΓΕΛ Αρκαλοχωρίου
Αθανάσιος Μάνταρας
Μαθηµατικός

