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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας
εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου μας στο Κόρθι.
ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, κεφ. Β αρίθμ. 12, 13, 14

Ο Διευθυντής του Εμπειρικείου Γυμνασίου Άνδρου προκηρύσσει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την οργάνωση της ημερήσιας εκδρομής στο Κόρθι.
Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική επίσκεψη είναι 86
μαθητές. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι 9.
Τα απαιτούμενα της εκπαιδευτικής εκδρομής περιέχουν τα παρακάτω:
1. Μετάβαση με τουριστικό λεωφορείο (πούλμαν), το οποίο να πληροί τις
προδιαγραφές για ασφαλή μεταφορά μαθητών όπως ορίζει ο σχετικός νόμος
(δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, επαγγελματική άδεια οδήγησης
κτλ.), από την Χώρα της Άνδρου στο Κόρθι.
2. Παραχώρηση τουριστικού λεωφορείου το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές για
ασφαλή μεταφορά μαθητών όπως ορίζει ο σχετικός νόμος (δελτίο καταλληλότητας
ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, επαγγελματική άδεια οδήγησης κτλ.) καθ’ όλη την
διάρκεια της εκδρομής και όλο το εικοσιτετράωρο.
3. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση

Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για την περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 20 Απριλίου του 2016 σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα που ακολουθεί:

08:30
08:50
10:00
10:10
10:40
11:00
13:15
14:00
.

Αναχώρηση από Χώρα Άνδρου με πούλμαν.
Άφιξη στο Λαογραφικό Μουσείο Συνετίου.
Αναχώρηση για Διποτάματα, στον μύλο που διασώζεται στο Έξω Βουνί
Άφιξη στα Διποτάματα
Αναχώρηση για Κόρθι
Άφιξη στο Κόρθι και ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης
Αναχώρηση για Χώρα
Άφιξη στη Χώρα

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την
Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 στο γραφείο του Διευθυντή του
Εμπειρικείου Γυμνασίου Άνδρου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή όπως προβλέπεται από
την ίδια ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία. Ομοίως η σύνταξη της σύμβασης
οργανωμένου ταξιδίου.

Ο Διευθυντής
ΓΟΡΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

