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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών της A΄ και Β΄ του
ΓΕΛΔΕ Σαπών στον Βόλο

Σχετ. :ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/6-3-2017)
Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο.
Η επίσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 (2
δυο διανυκτερεύσεις) , στα πλαίσια Περιβαλλοντικού προγράμματος. Συνολικά θα
μετακινηθούν 35 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές. Η αναχώρηση από τις Σάπες θα γίνει την
Πέμπτη 28 8:30 ενώ η επιστροφή Σάββατο 30 Μαρτίου 17:00 στις Σάπες .
Αναλυτικά:
A

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Βόλος
(Μαθητές 35-εκπαιδευτικοί 3)

Β

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οδικώς


Γ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
(τυχόν πρόσθετες
προδιαγραφές)
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Κλιματιζόμενo λεωφορείο στην
διάθεση των μαθητών καθ΄όλη
την διάρκεια της εκδρομής.
Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία να
είναι ονομαστικά και να
αναφέρεται η γεωγραφική
τους θέση-περιοχή
Η διαμονή των μαθητών στο
ξενοδοχείο να είναι σε ένα
όροφο, για τον σωστότερο



Δ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Ε

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Παρακολούθηση
Εκδηλώσεων, Επίσκεψη
χώρων κλπ.)

έλεγχο των μαθητών. Τα
δωμάτια των συνοδών –
καθηγητών να είναι μονόκλινα.
Προσφορά FREE , πέραν των
συνοδών καθηγητών,
εισιτηρίων για ασθενείς
οικονομικά μαθητές μας.

Ξενοδοχείο 2 αστέρων και άνω
Επίσκεψη στα εργοστάσια Μύλοι
Λούλη – ΕΒΟΛ και ΕΑΣ Βόλου.


ΣΤ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
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Ομαδική και ονομαστική
(ατομική) ασφάλιση
των μαθητών και των συνοδών
καθηγητών και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
για κάθε έναν από τους
προαναφερόμενους. Στο
συμβόλαιο ανάθεσης 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).»Αυτό
δεν
σημαίνει
υποχρεωτικά
ότι
ο
γιατρός
συνοδεύει το γκρουπ σε όλη την
διάρκεια της εκδρομής, αλλά
εφόσον
προκύψει
πρόβλημα
ιατρικό ο συνοδός του πρακτορείου
φροντίζει
για
την
άμεση
προσέλευση
ιατρού.
Εφόσον
υπάρξει ανάγκη μεταφοράς σε
νοσοκομείο, ο γιατρός με έναν
εκπρόσωπο του πρακτορείου και
ένα
συνοδό
καθηγητή
θα
συνοδεύσουν το περιστατικό, ενώ
το υπόλοιπο γκρουπ θα συνεχίσει
το πρόγραμμα.
 Ασφάλεια αστικής και
επαγγελματικής ευθύνης
 Υποχρεωτική ασφάλιση
ευθύνης διοργανωτή
 Ασφάλεια για κάθε περίπτωση
ασθένειας ή ατυχήματος
μαθητή ή συνοδού καθηγητή με



Ζ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

μέριμνα του Γραφείου για
περίπτωση άμεσης επιστροφή .
Μαζί με την κλειστή προσφορά
θα κατατεθεί και Υπεύθυνη
Δήλωση για ύπαρξη Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας , το
οποίο θα είναι σε ισχύ

12/03/19

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο σχολείο μας μέχρι τις 12/03/2019 κλειστή
προσφορά. Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου προσφοράς και η τήρηση των παραπάνω
αποτελεί αιτία απόρριψης του υποψήφιου αναδόχου γραφείου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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