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Προς:
τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄
Αθήνας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την
πραγματοποίηση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ τάξης στο Ναύπλιο

Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ βάσει της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 681/6-32017) και της Δ1α/ΓΠ οικ.55254/9-9-2021 όπως και το ΦΕΚ 4187,τ.Β/10-9-2021 , προτίθεται να

πραγματοποιήσει τριήμερη εκδρομή με:
1.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ: Ναύπλιο

2.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Τρίτη 10/5/2022

3.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

4.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: περίπου 60 – 65 (ο τελικός αριθμός θα επικαιροποιηθεί
με τηνυπογραφή του συμφωνητικού)

5.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ: 4

6.

Το τελικό πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί μετά την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου σε
συνεργασία με το σχολείο.
Τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση της εκδρομής καλούνται να καταθέσουν κλειστές
οικονομικές προσφορές με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (όχι ηλεκτρονικά) στο σχολείο μέχρι την
Δευτέρα 11/4/2022 και ώρα 12:00 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου σύμφωνα με τα παρακάτω:

Τετάρτη 11/5/2022

1.

Αντίγραφο ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

2.

Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

3.

Μεταφορικό μέσο: Τουριστικά λεωφορεία(2) κλιματιζόμενα, σύγχρονα και ασφαλή τα οποία να πληρούν τις
προδιαγραφές ασφάλειας μετακίνησης μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ΚΤΕΟ ασφάλεια) με
έμπειρους και εμβολιασμένους οδηγούς οι οποίοι θα βρίσκονται διαρκώς κα αποκλειστικά στη διάθεση του

σχολείου για την πραγματοποίηση των εκδρομών και των βραδινών εξόδων που θα αποφασιστούν από το
σχολείο και τους επικεφαλής της εκδρομής. Σε περίπτωση κάλυψης ωραρίου του οδηγού, ώστε να μην
παρακωλύεται η υλοποίηση του προγράμματος, θα υπάρχουν αντικαταστάτες.
4.

Διαμονή: Μια (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* αστέρων, στο Ναύπλιο , το οποίο δεν θα φιλοξενεί άλλο
σχολείο κατά τη διάρκεια της διαμονής. Τα δωμάτια των μαθητών να είναι δίκλινα και τρίκλινα (με το τρίτο
κανονικό κρεβάτι ,όχι ράντζο), και των συνοδών καθηγητών μονόκλινα στον ίδιο όροφο με τα παιδιά . Όλα τα
δωμάτια πρέπει να είναι συνεχόμενα και να βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο (να είναι ποιοτικώς τα ίδια και να
προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες). Υποχρεωτική ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) σε μπουφέ ή σερβιρισμένο .
Με βάση τα νέα μέτρα προστασίας από τον covid19, όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου να είναι
εμβολιασμένο ή να έχει κάνει rapid-test ή μοριακό test τις 48 ώρες πριν τη διαμονή των μαθητων και των
καθηγητων του σχολειου στους χώρους του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο οφείλει να πληροί όλα τα πρωτόκολλα
ασφαλείας και λειτουργίας. Απαραίτητο να υπάρχει security για την φύλαξη όλων των χώρων κατά τη

διάρκεια της νύχτας. Στην προσφορά να αναφέρεται το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του και
το site του και να επισυνάπτεται φωτογραφία και άλλο πληροφοριακό υλικό.
5.

Κατάθεση βεβαίωσης-αποδεικτικού για την κράτηση-διαθεσιμότητα των δωματίων στο κεντρικό κτίριο του
προτεινόμενου ξενοδοχείου.

6.

Συνοδό του γραφείου, γνώστη της περιοχής εμβολιασμένο ή να εχει κάνει rapid-test ή μοριακό test τις 48
ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια τηςεκδρομής.

7.

Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ομαδική και ατομική ασφάλιση όλων των μετακινούμενων
(καθηγητών & μαθητών).

8.

Ασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

9.

Επιστροφή χρημάτων σε όσους μαθητές/τριες δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν λόγω ενδχομενου
επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού.

10. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή όλου του ποσού προκαταβολής ή την
τροποποίηση των καθορισμένων ημερομηνιών πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω σοβαρής αιτίας (όπως
π.χ. φυσικές καταστροφές, εθνικές εκλογές κ.λ.π.)
11. Την τελική τιμή της εκδρομής, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή και
έκδοση ατομικής απόδειξης για κάθε μαθητή.
12. Τρόπος πληρωμής: Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θα καταβληθεί το 25% του συνολικού
ποσού. Το υπόλοιπο ως το 50% του συνολικού ποσού θα καταβληθεί πριν την αναχώρηση. Η τελευταία δόση
το 25% του συνολικού ποσού μετά την επιστροφή και σε πλήρη συνάρτηση με την άψογη εκτέλεση της
εκδρομής ως ποινική ρήτρα.
Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:


Οι προσφορές που δεν θα πληρούν με ακρίβεια τις ως άνω προδιαγραφές δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.



Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου τη
Δευτερα 11/4/2022 και ώρα 12:10



Κριτήρια κατακύρωσης είναι τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών. Στην
τελική επιλογή θα ληφθεί υπ’ όψιν η φερεγγυότητα του ταξιδιωτικού πρακτορείου.



Το σχολείο με την κατακύρωση δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει την εκδρομή εφόσον δεν συμπληρωθεί
ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων.



Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά αμέσως μετά την σύνταξη του σχετικού
πρακτικού.



Υποβολή ένστασης από τους έχοντες έννομο συμφέρον και μπορεί να γίνει εντός δύο (2) ημερών από τη
σύνταξη του πρακτιικού επιλογής.

Ο διευθυντής
Π.Φ Σκαλτσογιάννης

