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Θέµα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ∆ιδακτική επίσκεψη - µετακίνηση» 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 129287/Γ2/10-11-2011 απόφαση του Υπουργείου 

Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «Περί εκδροµών - µετακινήσεων µαθητών ∆ηµοσίων 

και Ιδιωτικών σχολείων», σας γνωρίζουµε ότι το σχολείο µας προγραµµατίζει ∆ιδακτική επίσκεψη - 

µετακίνηση µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

Μεταφορά των µαθητών του γυµνασίου Ανατολικού στο Χιονοδροµικό κέντρο Βίγλας - 

Πισοδερίου  και επιστροφή στο σχολείο. 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν: εβδοµήντα τρεις   (73) σύµφωνα µε τις 

υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων.  

Εκπαιδευτικοί: 1 Αρχηγός και τρεις (03)συνοδοί.  

 

Η αναχώρηση των µαθητών και η επιστροφή τους θα γίνει από το Ανατολικό . 

Ώρα αναχώρησης : 08:30 π.µ.  στις 15/03/2017. 

Ώρα επιστροφής :   04:30 µ.µ.  στις 15/03/2017  µέσω Πύργων, Μεσοβούνο, Κοµνηνά 

. 

 

 

 

1. 

 

Προορισµός Χιονοδροµικό κέντρο Βίγλας - Πισοδερίου 

2. 

 

Χρονική Περίοδος  

Από :   15/03/2017  

Έως :   15/03/2017 
1 ηµέρα 

3. 

Τάξη Α,Β,Γ΄ Γυµνασίου 

Προβλεπόµενος αριθµός συνοδών 4 

Προβλεπόµενος αριθµός µαθητών 73 

4. 
Μεταφορικό/ά  µέσο/α   

(Πρόσθετες προδιαγραφές) 
 Λεωφορείο  τουλάχιστον 79 θέσεων 

5. 
Κατηγορία  &  Προδιαγραφές Καταλύµατος  

(∆ωµάτια, ∆ιατροφή  κ.λ.π.) 
 

6.   

 



 

Προσκαλούµε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές 

να καταθέσουν στο Γραφείο της ∆ιεύθυνσης του Σχολείου σφραγισµένη προσφορά  

που θα περιλαµβάνει τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, το 

οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

2. Ασφαλιστική Ευθύνη ∆ιοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

3. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή 

ασθένειας. 

4. Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέτει πολυτελή κλιµατιζόµενο λεωφορείο που να 

πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και να είναι διαθέσιµο στην 

αποκλειστική διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής 

5. Υποχρέωση του πρακτορείου να ακολουθήσει το πρόγραµµα που θα συντάξει το 

σχολείο. 

6. ∆ωρεάν διαµονή, µετακίνηση και ασφάλιση των συνοδών καθηγητών. 

7. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή όπως 

προβλέπεται από την ίδια ανωτέρω αναφερόµενη νοµοθεσία µετά την ώρα λήξης 

των προσφορών.  

8. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και 

ασφαλέστερη οργάνωση της εκδροµής και θα είναι προσιτή στις τιµές. 

Μειοδοτικός διαγωνισµός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

9. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της εκδροµής για κάποιο σοβαρό 

λόγο χωρίς αποζηµίωση του πρακτορείου, όπως και να παρέχει εγγράφως κάθε 

διευκρίνιση που είναι απαραίτητη. 

10. Τρόπος πληρωµής  εξόφληση µε την επιστροφή. 

 

 

Η προθεσµία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της ∆ιεύθυνσης του 

Σχολείου Ανατολικού ορίζεται µέχρι 10/03/2017 και ώρα 12:00 π. µ. 

 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΡΑΠΑΣ 


