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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση
επταήμερης σχολικής εκδρομής της Γ΄ τάξεως του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου
Κεραμειών.
Ο Διευθυντής του Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, έχοντας υπόψιν τις
διατάξεις του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 απόφασης της
Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εκδρομές, μετακινήσεις
μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και
εκτός της χώρας» (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
220647/Δ2/2016 (ΦΕΚ 4227/Β/28-12-2016) απόφαση του ΥΠΕΘ καλούμε κάθε
ενδιαφερόμενο τουριστικό γραφείο, κάτοχο του προβλεπόμενου από την κείμενη
νομοθεσία σε ισχύ ειδικού σήματος λειτουργίας, να υποβάλει έγγραφη κλειστή
προσφορά για την πραγματοποίηση της επταήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξεως του
Βαλλιανείου Λυκείου Κεραμειών στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τους ακόλουθους
όρους και προδιαγραφές:
Α. Η εκδρομή έχει προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής
θα πραγματοποιηθούν με αφετηρία και προορισμό τη Θεσσαλονίκη ημερήσιες
επισκέψεις σε αξιοθέατα και χώρους της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
Η αναχώρηση θα γίνει στις 2 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη από το κτίριο του
Βαλλιανείου Γενικού Λυκείου Κεραμειών.
Η επιστροφή θα γίνει στις 8 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη στο κτίριο του
Βαλλιάνειου Γενικού Λυκείου Κεραμειών.
Β. Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή έχει ως εξής:
Σύνολο μαθητών: 35
Συνοδοί καθηγητές: 3
Γ. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει
να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις καταλληλότητας και ασφαλείας. Ο οδηγός του

λεωφορείου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχολικές εκδρομές. Στην
προσφορά θα πρέπει επίσης να αναφέρονται τα δρομολόγια των πλοίων που θα
χρησιμοποιηθούν για την αναχώρηση και επιστροφή στην Κεφαλονιά. Θα πρέπει επίσης
οι προσφέροντες να παρέχουν και ξεναγό για την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της
Βεργίνας.
Δ. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση τεσσάρων αστέρων.
Επιθυμούμε όλα τα δωμάτια στα οποία θα καταλύσουν μαθητές και καθηγητές να
βρίσκονται στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου. Η κατανομή σε δωμάτια θα γίνει ως
εξής: Για τους μαθητές: σε τρίκλινα δωμάτια. Για τους καθηγητές: Σε τρία μονόκλινα
δωμάτια.
Το ξενοδοχείο πρέπει να προσφέρει πρωινό, να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και
να πληροί τους όρους ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ε. Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της
σχολικής εκδρομής ώστε με αυτό να πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες
στο πρόγραμμα της εκδρομής μετακινήσεις εντός και εκτός Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα προβλέπονται τρεις επισκέψεις εκτός Θεσσαλονίκης,
μία στη Βεργίνα και μία στην Έδεσσα και το Σπήλαιο Πετραλώνων.
ΣΤ. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, καθώς και
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθενείας.
Ζ. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:
(α) Την τελική συνολική τιμή (σε Ευρώ) του οργανωμένου ταξιδιού.
(β) την επιβάρυνση ανά μαθητή.
Η. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται: (α) Υπεύθυνη δήλωση
ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ (β)
στοιχεία ότι το λεωφορείο της εκδρομής πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις
καταλληλότητας και ασφάλειας.
Θ. Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο γραφείο του Διευθυντή του
Βαλλιάνειου Γενικού Λυκείου Κεραμειών, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του
σχολείου. Το άνοιγμα των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο
Βαλλιάνειο Γενικό Λύκειο Κεραμειών στις 27 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:30 το μεσημέρι.
Κριτήριο για την τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με το
νόμο στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Κεφαλληνίας, (http://dide.kef.sch.gr).
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