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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη ΚΠΕ Μακρυνίτσας
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΒΟΛΟΣ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 22-02-2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 23-02-2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 19
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8.15π.μ.
ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22.00.μμ.
ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ : Β
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
8,15 π.μ. αναχώρηση από Νυδρί
10.15 μ.μ. Σύντομη στάση στα Ιωάννινα.
13.00 μ.μ. Στάση σε Καλαμπάκα.Επίσκεψη σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.Γεύμα.
15.30 μ.μ. αναχώρηση για Βόλο
17.30 μ.μ. άφιξη σε Βόλο και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο.
19.00 μ.μ. περιήγηση στη πόλη του Βόλου και δείπνο
21.30 μ.μ. επιστροφή σε ξενοδοχείο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
7.45 π.μ. πρωινό
8.30 π.μ. αναχώρηση για Μακρυνίτσα
9.00 π.μ. άφιξη σε εγκαταστάσεις ΚΠΕ Μακρυνίτσας και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
14.00 μ.μ. γεύμα
15.00 μ.μ. αναχώρηση για Τρίκαλα
16.30 μ.μ. άφιξη σε Τρίκαλα και σύντομη περιήγηση σε πόλη.
18.30 μ.μ. αναχώρηση
20.00 μ.μ. σύντομη στάση σε Ιωάννινα
22.00 μ.μ. άφιξη σε Νυδρι

Απαιτήσεις Προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.

2. Αναφορά στην προσφορά κατηγορίας του καταλύματος(να προσφέρει πρωινό και να
αναγράφεται το όνομά του και η κατηγορία του. Επίσης τα δωμάτια να είναι έως και
τρίκλινα για τους μαθητές – χωρίς προσθήκη ράντζου –και μονόκλινα ή δίκλινα για τους
καθηγητές).
3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης
εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας(άρθρο 14 Υπ.Αποφ. ΥΠΔΒΜΘ με ΑΡΙΘΜΌ
129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/02-12-2011/τ.Β’).
4. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης, αλλά και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(άρθρο 14).
6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό
σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα
αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο
της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι την Τρίτη 23/01/2018 και ώρα 11.00 π.μ. ή με Ταχυδρομική
Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα .
Η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας

Λάζαρη Κων/να
ΠΕ01 Θελόγος

