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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περιβαλλοντική –
πολιτιστική
επίσκεψη
στη
Θράκη
(Ξάνθη-ΚομοτηνήΑλεξανδρούπολη)
Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών προβαίνει σε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με
αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 με θέμα «Εκδρομές- εκπαιδευτικές
επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων
εντός και εκτός της χώρας» για 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη
Θράκη. Καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά
γραφεία) που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να
υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την
Τρίτη 18-02-2020 και ώρα 11.30 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του
1ου Γυμνασίου Γρεβενών.
Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο σε κλειστό φάκελο
με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή
και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην
προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή ανά μαθητή
(συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ) και
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς – διαμονής για
τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω
κριτήρια και απαιτήσεις:
1) Προορισμός: Θράκη
2) Ημερομηνία αναχώρησης- επιστροφής: Αναχώρηση από το
Σχολείο, Παρασκευή 03/04/2020 και ώρα 8:00 π.μ. και επιστροφή
την Κυριακή 05/04/2020 και ώρα 10.00 μ.μ.
1η μέρα: Γρεβενά – Ξάνθη (αρχαία Αμφίπολη – Περιήγηση παλιάς
πόλης Ξάνθης – Αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων – εκκλησάκι
Αγίου Νικολάου Πόρτο Λάγος)
2η μέρα: Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Κήποι (Εθνολογικό
μουσείου – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Περιήγηση πόλης)

3η μέρα: Κομοτηνή – Γρεβενά (Περιήγηση παλιάς πόλης - ρολόι –
Τζαμιά – Αρμένικη εκκλησία )
Διανυκτέρευση με ημιδιατροφή Κομοτηνή (μέσα στην πόλη)
3) Μεταφορικά μέσα – Μετάβαση: Οδικός από Γρεβενά για Θράκη
και από Θράκη για Γρεβενά
Πρόσθετες προδιαγραφές: Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους
οδηγούς, το λεωφορείο να είναι πολυτελή και κλιματιζόμενο και να
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ( σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας , ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ) να
είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
4) Διαμονή: Σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων με πρωινό και με
ημιδιατροφή σε 3κλινα ή 4κλινα δωμάτια για τους μαθητές σε
2κλινα για τους συνοδούς. Επίσης το ξενοδοχείο να πληρεί όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διαμονή
(Θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα).
5) Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών
και καθηγητών και να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του
τουριστικού γραφείου.
6) Με το γραφείο, που θα αναλάβει την εκδρομή θα υπογραφεί
αναλυτικό συμφωνητικό, στο οποίο εκτός των άλλων θα
αναφέρονται οι προκαταβολές που θα ζητηθούν, όπως κι ο
τρόπος εξόφλησης και οι ημερομηνίες που θα προσκομιστούν οι
βεβαιώσεις των κρατήσεων. Ποσοστό 10% του συνολικού
κόστους της εκδρομής θα καταβληθεί μετά το πέρας της
εκδρομής και μετά από επιβεβαίωση τήρησης όλων όσων θα
συμφωνηθούν.
7) Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να
καταθέσει
και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
8) Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
9) Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω
γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της
εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού
μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του
τουριστικού γραφείου.
10) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 75-80 και Αριθμός συνοδών:5
Η Διευθύντρια
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