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Θ Ε Μ Α : Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πραγματοποίηση
τριήμερης εκδρομής στα Ιωάννινα – Ζαγόρια του 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας.
Στο πλαίσιο του σχολικού προγράµµατος Αγωγής υγείας µε τίτλο «Εκπαιδεύοντας τους µελλοντικούς
δηµοκρατικούς πολίτες» του σχολείου µας προγραµµατίζεται τριήµερη εκπαιδευτική εκδροµή µαθητών
της Γ΄ Τάξης από 9/3/2017 έως 11/3/ 2017 µε δύο διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα
1.Το ενδεικτικό Πρόγραμμα της εκδρομής θα έχει ως εξής:
1η ημέρα :9/3/17
Αναχώρηση από το χώρο του 6ου ΕΠΑ.Λ Πάτρας- λίμνη Ζηρού – ΙωάννιναKάστρο Ιωαννίνων
2η Ημέρα: 10/3/2017
Ζαγοροχώρια (Οξιά- Μονοδένδρι) - Ιωάννινα - λίμνη Παμβώτιδα
3η ημέρα:11/3/2017
Μονή Ντουραχάνης- Ιωάννινα- Επιστροφή Πάτρα
Η ακριβής ώρα όλων των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με
το ακριβές πρόγραμμα που έχει συνταχθεί
2. Αριθμός μαθητών – συνοδών: Στην Εκδρομή θα συμμετέχουν 14 μαθητές με δύο συνοδούς
καθηγητές, από τους οποίους ο ένας θα είναι ο αρχηγός εκδρομής.
3.Η κατηγορία του ξενοδοχείου διαμονής πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 αστέρων με πρωινό και να
βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης.
4.Μεταφορικά μέσα: Σύμφωνα με την Υ.Α. του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 36637/Γ2 02/04/2012 η
μεταφορά των μαθητών και των συνοδών μπορεί να γίνει με Λεωφορείο είτε του ΚΤΕΛ Αχαΐας είτε
Ταξιδιωτικού Γραφείου (προτιμητέο 20 έως 30 θέσεων). Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
4.1 Το ταξιδιωτικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλει στο σχολείο για να αναλάβει
την οργάνωση της εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα όπως προβλέπεται στην
129287/Γ2/10-01-2012 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2769/τ.Β/02-12-2011):

1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας
2. Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας.
3. Δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ. (Στην περίπτωση του ΚΤΕΛ Αχαΐας αυτό δεν είναι απαραίτητο)
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο (να αναγράφονται οι πινακίδες) πληροί όλους τους
όρους ασφάλειας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια,
πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ.ά.). και αριθμό θέσεων.
6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4.2 Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού και των συνοδών καθηγητών καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής
4.3 Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της μετακίνησης και στην περίπτωση
ταξιδιωτικού γραφείου το κόστος ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4.4 Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά και σύμφωνα με
την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και ασφάλειας. Επίσης, καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής,
το λεωφορείο θα είναι στη διάθεσή μας και θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης και
προσαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες (π.χ. καιρικές
συνθήκες). Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του
σχολείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2610454881 μέχρι και την
10/02/2017 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν
εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και με την ένδειξη: «Προσφορά για
τριήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα – Ζαγόρια του 6ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας».
Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να γίνει μέχρι και την προαναφερθείσα
ημερομηνία. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνουν δεκτές. Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα
παραπάνω αναλυτικά, θα θεωρείται άκυρη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο σχολείο. Το
Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου
αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του
Ταξιδιωτικού Γραφείου ή του ΚΤΕΛ.
Σας ενημερώνουμε ότι πριν την αναχώρηση θα γίνει έλεγχος από την Τροχαία. Στο μπροστινό τζάμι και
στο πίσω θα αναγράφεται ταμπέλα σχολικό.
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