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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση

:

Φιλίππου 33

Ταχυδροµικός Κώδικας

:

691 32

Πληροφορίες

:

κ. Νικόλαος Φωτιάδης

Τηλέφωνο

:

2531037586

Fax

:

2531072093

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

:

mail@3lyk-komot.rod.sch.gr

Σχολικό έτος: 2018-2019
Αριθµός Πρωτοκόλλου: 903
Κοµοτηνή, 19-11-2018

ΠΡΟΣ:
∆.∆.Ε. Ροδόπης

Κοινοποίηση:

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη τετραήµερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των µαθητών της Β’ τάξης στην Βουλή

στην Αθήνα από 21/2/2019 έως 24/2/2019.
Αναχώρηση Πέµπτη 21/2/2019
Κοµοτηνή-Αθήνα οδικώς
3 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα
Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
Επιστροφή Κυριακή 24/2/2019
Αθήνα - Κοµοτηνή οδικώς

Β

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Αθήνα

Γ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ)

102 ΜΑΘΗΤΕΣ
6 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (5 συνοδοί + 1 αρχηγός)

∆

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
(τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

KΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΣΤΕΡΩΝ

ΣΤ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Παρακολούθηση Εκδηλώσεων,
Επίσκεψη χώρων κλπ.)

ΟΜΑ∆ΙΚΗ – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.

Ζ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

Η

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-11-2018 (ώρα 12:00΄ π.µ.)

Στην προσφορά να αναφέρεται:
α) ο αριθµός των FREE εισιτηρίων για τους µαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών,
β) οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή διευκόλυνση προς τους εκδροµείς.
Σηµειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσωπική διευκόλυνση προς τους µαθητές.
Εφιστούµε την προσοχή των ταξιδιωτικών γραφείων στα παρακάτω:
1. Η οδική µεταφορά και οι περιηγήσεις των µαθητών πρέπει να γίνουν µε πολυτελή λεωφορεία
τεχνολογίας Euro 5/6, επιλεγµένα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε πεπειραµένο συνοδό
του γραφείου (Σηµείο αναχώρησης και σηµείο άφιξης 3ο ΓΕΛ Κοµοτηνής).
2. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει το συνολικό κόστος της εκδροµής και το κόστος ανά µαθητή
και να περιλαµβάνει: α) Αµοιβή ξεναγών , β) Φόρους αεροδροµίων, γ) Φ.Π.Α.
3. Η κάθε προσφορά πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύµατος. Τα
ξενοδοχεία θα µας προταθούν ονοµαστικά και όχι γενικά «ξενοδοχείο 4 αστέρων»
4. ∆ιαµονή µε πρωινό (ή/και µε ηµιδιατροφή), εσωτερικές µετακινήσεις µε λεωφορείο.
5. Στο ξενοδοχείο οι µαθητές πρέπει να διαµένουν το πολύ σε δύο διαφορετικές πτέρυγεςορόφους σε τρίκλινα δωµάτια. Οι καθηγητές θα ήταν επιθυµητό να µένουν σε µονόκλινα
δωµάτια
6. Στο συµβόλαιο ανάθεσης της εκδροµής θα αναγράφεται ρητά ότι «κατά τη διάρκεια της
εκδροµής θα είναι στη διάθεση του Αρχηγού της Εκδροµής ιατρός κατάλληλης ειδικότητας»
(παθολόγος ή γενικής ιατρικής).
7. Οµαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση αστικής ευθύνης καθώς και ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή
ασθένειας για τους συµµετέχοντες µαθητές και εκπαιδευτικούς.
8. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση
ότι διαθέτει σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Ο διαγωνισµός δεν είναι µόνο µειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εµπειρία των γραφείων
σε πολυήµερες σχολικές εκδροµές, καθώς και οι παρεχόµενες υπηρεσίες.
Η µη πληρότητα του Κλειστού Φακέλου προσφοράς αποτελεί αίτια απόρριψης του
υποψηφίου Αναδόχου.
Ο ∆ιευθυντής

Νικόλαος Φωτιάδης
Μαθηµατικός

