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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές
για τη διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της
Γ΄ Λυκείου στην Πράγα
Το 4ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος
με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2‐12‐2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2‐12‐2011))
για τη διοργάνωση πενθήμερης, εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης στην Πράγα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
►Προορισμός εκδρομής: Πράγα ( 4 διανυκτερεύσεις)
►Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 14 Δεκεμβρίου 2016 από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης. (περιλαμβάνεται η οδική μετακίνηση από Τρίκαλα προς Θεσσαλονίκη).
►Ημέρα Επιστροφής εκδρομής : 18 Δεκεμβρίου 2016 (αεροπορικώς προς Ελλάδα και οδικώς από
Θεσσαλονίκη προς Τρίκαλα)
►Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: περίπου εβδομήντα πέντε (75) μαθητές.
►Αριθμός συνοδών καθηγητών: Πέντε(5). Αρχηγός εκδρομής και (4 ) συνοδοί καθηγητές.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
►Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες
από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και
εκπαιδευτικών, από Τρίκαλα προς Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως και αεροπλάνο για τη μετακίνηση στο
εξωτερικό και αντιστρόφως. Επίσης Τουριστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις και ξεναγήσεις στην
Πράγα.
►Κατηγορία καταλύματος‐περιοχή : 3 * ή 4* και οποιαδήποτε εναλλακτική συμφέρουσα πρόταση στο
κέντρο της Πράγας.
►Υπηρεσίες καταλύματος:
Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια.
Για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.
Β) Ημιδιατροφή (Πρωϊνό και βραδινό)
►Λοιπές υπηρεσίες:
Α) Ελληνόφωνοι ξεναγοί
Β) Επίσκεψεις χώρων‐τόπων:

Επίσκεψεις, εκδρομές και ξενάγηση σε αξιοθέατα της Πράγας και Μουσεία. (π.χ. παρακολούθηση
Μαύρου Θεάτρου, κρουαζιέρα στον Μολδάβα, εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ κλπ).

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:
1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το
οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται
όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
4. Ασφάλεια αστικής ‐ επαγγελματικής ευθύνης.
5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη
διάρκεια του ταξιδιού και τη διαμονή.
6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους
συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00
π.μ. της Δευτέρας 17ης Οκτωβρίου 2016 στο γραφείο του Δ/ντή του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων.

Τρίκαλα, 11 /10/2016

O Διευθυντής

Γεώργιος Γενετζάκης

