ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κως , 21 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 107

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π & ∆ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

1ο ΓΕΛ Κω- «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Ταχ. ∆ιεύθυνση
Τηλ.
Fax
e-mail

Ιπποκράτους, 853 00 Κως
22420 22025
22420 22025
1lykko@sch.gr

ΠΡΟΣ : ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ ωδεκανήσου
ΚΟΙΝ. Τουριστικά Γραφεία (µέσω
της ιστοσελίδας της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης
∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονοµικής
προσφοράς για εκπαιδευτική εκδροµή στην Νίσυρο.
Σχετικά :
1. Η υπ’ αριθµ. 129287/Γ2/2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2769/ τχ Β’/ 02-12-2011, µε θέµα «Εκδροµές
Μετακινήσεις µαθητών
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Β/θµιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της
χώρας»
2. Η υπ’ αριθµ. 220647/∆2/23-12-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4227/ τχ Β΄/ 28-12-2016, µε θέµα «ΕκδροµέςΜετακινήσεις µαθητών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Β/θµιας Εκπαίδευσης εντός και
εκτός της χώρας»

Το 1ο ΓΕΛ Κω, Ιπποκράτειο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό, για τη µετακίνηση
µαθητών της Α’ Λυκείου στο πλαίσιο συµµετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων λαµβάνοντας υπόψη:
1. Την 49/15 Μαρτίου 2017 απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την έγκριση
της εκδροµής.
2. Τις συνεννοήσεις που έχουν γίνει µε τον σύλλογο γονέων και κηδεµόνων για την
κάλυψη των εξόδων διαµονής των µαθητών και συνοδών.
3. Την προσφορά της ΛΑΒΑ Α.Ε. για την µεταφορά των µαθητών και συνοδών µε
το σκάφος µεταφοράς του προσωπικού της από Καρδάµενα στο Γυαλί και στη
συνέχεια στη Νίσυρο.
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
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•

Μετακίνηση από Μανδράκι προς Ηφαίστειο, Νικειά, Πάλλους και επιστροφή στο
Μανδράκι µε λεωφορείο, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, για 40 έως 44 µαθητές και
τρεις συνοδούς.

•

Μεταφορά των Μαθητών και των συνοδών καθηγητών από Μανδράκι προς
Καρδάµενα, την Κυριακή 2 Απριλίου το απόγευµα µε το τακτικό ακτοπλοϊκό
δροµολόγιο.

•

Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη
νοµοθεσία προδιαγραφές (ελεγµένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας
οχήµατος, επαγγελµατική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση,
κλιµατισµό κλπ.) καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για
µετακίνηση µαθητών (ζώνες ασφαλείας, έµπειρο οδηγό κλπ.).

•

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία,
καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή

συνοδού καθηγητή ( τα έγγραφα αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο στην επιλογή
µας).
•

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (απαγορευτικό απόπλους, απεργία, εκλογές κ.λ.π.) οι
µετακινήσεις ακυρώνονται χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση της σχολικής µονάδας.

•

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή (µε ΦΠΑ) της
εκδροµής, αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή χωριστά.

•

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να
βρίσκεται σε ισχύ.

•

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγηση τους από την
αρµόδια επιτροπή το σχολείο διατηρεί το δικαίωµα να µην πραγµατοποιήσει τη
µετακίνηση εφόσον αυτές δεν κριθούν ικανοποιητικές
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς σφραγισµένους
φακέλους µέχρι την Παρασκευή 24/3/2017 στις 12.00 το µεσηµέρι, στο
Γραφείο του ∆ιευθυντή του Ιπποκρατείου Λυκείου. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν
ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που έχει συσταθεί µε την πράξη, του
∆ιευθυντή του σχολείου. Πρακτορεία που οι προσφορές τους δεν έχουν το
σύνολο των αναφεροµένων εγγράφων και δεν αποδέχονται ρητά τους όρους του
διαγωνισµού αποκλείονται.

Ο ∆ιευθυντής
Χρήστος Χαραµαράς
Φυσικός ΠΕ04
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