ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 16/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 542


Ταχ.∆/νση:
Τ. Κ.:
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail:

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
∆ΙΑ ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ ∆/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Άθω και Αξαρλιάν 1
26226 ΠΑΤΡΑ
2610-333.808
2610- 330.840
mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr

ΘΕΜΑ : Πενθήµερη Εκδροµή Γ΄ Λυκείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Σχολείο µας προγραµµατίζει την πραγµατοποίηση πενθήµερης εκδροµής της Γ΄
Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 7/3 έως 11/3/2016.
Ο αριθµός των µαθητών που θα συµµετέχουν είναι 50 µε 3 συνοδούς καθηγητές.
Η αναχώρηση από την Πάτρα θα γίνει από το χώρο του Σχολείου την ∆ευτέρα 7/3/2015
οδικά και η επιστροφή των µαθητών στο χώρο του σχολείου ηµέρα Παρασκευή 11/3/2015
µέσω Εγνατίας.
Παρακαλούµε να καταθέσετε την σφραγισµένη προσφορά σας µέχρι την Τρίτη
12/1/2016 και ώρα 12.00 στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του Σχολείου.
Οι προϋποθέσεις που θέλουµε οπωσδήποτε να καλυφθούν είναι:

1. Μεταφορά µε ασφαλές λεωφορείο 54 θέσεων τουλάχιστον. Το λεωφορείο οφείλει να πληροί
όλες τις προϋποθέσεις του νόµου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου,
αναφορά παλαιότητας κ.α). Σε περίπτωση µηχανικής βλάβης θα γίνει πιστοποίηση του
οχήµατος από αρµόδιους φορείς (ΚΤΕΟ) και αν υπάρχει πρόβληµα µηχανικό ή χρονικό, για
την τήρηση του προγράµµατος, θα διατεθεί άλλο πιστοποιηµένο λεωφορείο.

2. ∆ιαµονή σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη κατηγορίας Γ΄ ή και ανώτερης µε πρωινό &
ηµιδιατροφή (δυνατότητα επιλογής µεσηµέρι ή βράδυ µετά από συνεννόηση µε το
Ξενοδοχείο). ∆ιαµονή σε δίκλινα, τρίκλινα δωµάτια για τους µαθητές και µονόκλινα για τους
συνοδούς καθηγητές. Αν υπάρχει επιβάρυνση για δίκλινο (περίπτωση συνειδητής επιλογής
από µαθητές) να καθορίζεται ρητά. Τα δωµάτια να είναι σε έναν όροφο και συγκεντρωµένα
και να µην έχουν πρόσβαση σε ακάλυπτο χώρο, τα δε δωµάτια των συνοδών να βρίσκονται
διάσπαρτα ανάµεσα στα δωµάτια των µαθητών. Επίσης θα επιθυµούσαµε στην προσφορά
να περιλαµβάνεται τιµή µόνο µε πρωινό (ΒΒ) καθώς και τιµή µε ηµιδιατροφή (ΗΒ).

3. ∆ιάθεση του λεωφορείου για τις µετακινήσεις µας µέσα ή έξω από τη Θεσσαλονίκη σύµφωνα
µε το πρόγραµµα. Να υπάρχει πρόβλεψη για τις τυχόν υπερβάσεις του ωραρίου του οδηγού
(2ος οδηγός ή συνεργάτης – γραφείο τοπικό).

4. Υποχρεωτική ασφάλιση οχήµατος διοργανωτή. Επιπλέον ο διοργανωτής αναλαµβάνει την
υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης των µαθητών και των συνοδών όπως και

ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-1-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/2-12-11).
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για τους µαθητές και τους συνοδούς θα προσκοµιστούν στο
γραφείο της ∆ιευθύντριας του Σχολείου µέχρι την Παρασκευή 4/3/2016 και ώρα 12:00
µεσηµβρινή.

5. Το πρόγραµµα ενδεικτικά περιλαµβάνει επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο της ΒεργίναςΝάουσα, Έδεσσα, επίσκεψη στο Κέντρο διάδοσης επιστηµών & Μουσείο τεχνολογίας
ΝΟΗΣΙΣ, ξενάγηση στην πόλη –αξιοθέατα– Μουσεία της Θεσσαλονίκης και κάποιες βραδινές
διαδροµές - µετακινήσεις για φαγητό.

6. Στην τελική τιµή να συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.
7. Στην προσφορά να περιλαµβάνονται τα παρακάτω έγγραφα:
α) φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου,
β) φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συµβολαίου του λεωφορείου,
γ) φωτοτυπία δελτίου ΚΤΕΟ του λεωφορείου,
δ) υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου.

8. Επειδή, την περσινή χρονιά, το σχολείο µας υπήρξε θύµα ασυνέπειας ταξιδιωτικού
πρακτορείου, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα παρακάτω:
Σηµαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι και η οικονοµική προστασία
των µαθητών µας.
∆ια ταύτα προτείνουµε τον παρακάτω οικονοµικό διακανονισµό:
α) Προκαταβολή του 20% του ποσού κατά την υπογραφή των συµβολαίων.
β) Το επόµενο 20% την Παρασκευή 4/3/2016 κατά την παράδοση των ασφαλιστηρίων
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 της παρούσης προκήρυξης.
γ)

Το επόµενο 30% την Τετάρτη 9/3/2016 (κατά την διάρκεια της εκδροµής).

δ) Το τελευταίο 30% την Τρίτη 15/3/2016 και αν είναι δυνατόν να παραλάβουµε και όλες
τις σχετικές αποδείξεις.

9. Στην προσφορά σας να υπάρχει ρητή αναφορά ότι αποδέχεστε τους όρους της προκήρυξης
όπως επίσης και την τροποποίηση του τιµήµατος σε πιθανή απουσία ή προσθήκη µαθητή.

Η ∆ιευθύντρια
∆ρ. Μαρία – Ροζίτα Τσελεπή

