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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης» 

 

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 129287/Γ2(ΦΕΚ 2769/ 10-11-2011 τ.β) του ΥΠΑΙΘΠΑ µε 

τίτλο << Εκδροµές – µετακινήσεις µαθητών δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων Β/θµιας εκπαίδευσης ε-

ντός και εκτός της χώρας >> το ΓΕΛ Νεάπολης διοργανώνει  διδακτική επίσκεψη στην περιοχή των 

Πρεσπών Φλώρινας  της Β΄ τάξης  και προβαίνει σε µειοδοτικό διαγωνισµό µε ποιοτικά κριτήρια για 

την πραγµατοποίησή της από εγκεκριµένα και νόµιµα τουριστικά γραφεία . Κλειστές προσφορές γίνο-

νται δεκτές έως την Παρασκευή  10-03-2016   και ώρα 12.00 µµ  στο γραφείο του ∆ιευθυντή του ΓΕΛ 

Νεάπολης. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Προορισµός   Άγιος Γερµανός- Άγιος Αχίλλειος – Ψαράδες  Φλώρινας  

2. Ηµεροµηνία διεξαγωγής :  Τετάρτη   23-3-2016  

3. Αριθµός µαθητών:37 ,καθηγητών: 3 

4. Ώρα αναχώρησης 8.15 και επιστροφή στις 16.00 

5. Μεταφορά οδικώς (µε τουριστικό λεωφορείο) : Νεάπολη – Πρέσπες-  Νεάπολη.  

      5.  Την προσφερθείσα συνολική τιµή κατά άτοµο (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τυχόν κρατή-

σεων και του ΦΠΣ ) 

6.  Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την αρµόδια επιτροπή στο γραφείο του διευθυντή  

την    Παρασκευή 10-03-2016   παρουσία  όσων ενδιαφεροµένων επιθυµούν να παρευρεθούν . 

7. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης  της εκδροµής λόγω µη συµπλήρωσης του απαιτού-

µενου αριθµού µαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας χωρίς αποζηµίωση στο τουριστικό γραφείο. 

 

Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα κάτωθι:  



 

1. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών και να παρα-

δοθεί συµβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου. 

2. Μαζί µε την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλω-

ση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Μεταφορά των µαθητών µε κλιµατιζόµενο λεωφορείο άνετο και ευρύχωρο που να πληροί τις 

απαραίτητες προδιαγραφές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ( ∆ελτίο καταλληλότητας, 

ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλιµατισµός, έµπειρους οδηγούς κλπ ). Το λεωφορείο να είναι στην 

αποκλειστική διάθεσή µας όλη τη µέρα στη διάρκεια της  εκδροµής. 

4. ∆ωρεάν συµµετοχή των συνοδών καθηγητών  

5. ∆ωρεάν συµµετοχές για οικονοµικά αδύναµους µαθητές 

6. Το αναλυτικό πρόγραµµα θα καθοριστεί σε συνεργασία µε τους συνοδούς καθηγητές. 

 

Αξιολογικές παράµετροι για την ανάθεση της εκδροµής: 

Γενική τιµή / µαθητή 

Κατάσταση, παλαιότητα και ευρυχωρία του λεωφορείου 

Ολοήµερη αποκλειστική διάθεση του λεωφορείου 

 

Οποιαδήποτε µη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό 

της εξόφλησης µετά την ολοκλήρωση της εκδροµής. 
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