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ΚΟΙΝ.:
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γενικού Λυκείου Αιγείρας
στην Αθήνα
Το Σχολείο μας, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδρομών, προτίθεται
να πραγματοποιήσει μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των τριών τάξεων του
σχολείου μας (Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου) στις 21 Δεκεμβρίου 2015 με προορισμό
την Αθήνα.
Γι’ αυτό το σκοπό η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Αιγείρας καλεί τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν στο γραφείο της
Διεύθυνσης του Σχολείου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12:00, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για τη διοργάνωση της
εκδρομής.
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν είναι:
Ημερομηνία εκδρομής: 21 Δεκεμβρίου 2015.
Πρόγραμμα εκδρομής:
Αναχώρηση στις 21/12/2015 και ώρα 8:00 π.μ. και επιστροφή την ίδια ημέρα
και ώρα 20:30 μ.μ.
1η ημέρα (21 Δεκεμβρίου 2015):
Συγκέντρωση στο σχολείο – Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή σε
Μέγαρα και Κόρινθο – Επίσκεψη στο εργοστάσιο και μουσείο
σοκολάτας στο Μαρούσι – Επισκέψεις σε Πλάκα, Σύνταγμα.

Συμμετέχοντες:
Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 51 (πενήντα ένας) μαθητές και 3 (τρεις)
συνοδοί καθηγητές. Συνολικά 54 (πενήντα τέσσερα) άτομα.
Μεταφορά:
Με ασφαλές λεωφορείο που να καλύπτει τον αριθμό των συμμετεχόντων και
το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, δηλαδή:
 Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
 Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας
 Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας σε ισχύ ή επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος.
 Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου (σε ισχύ την περίοδο της
εκδρομής)
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα
μετακινείται σύμφωνα με τις εντολές του για όλο το χρονικό διάστημα που θα
διαρκέσει η επίσκεψη.
Ασφάλεια εκδρομής:
Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) θα αναλάβει την υποχρεωτική ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης συμμετεχόντων και επιπλέον ασφάλιση
κάλυψης των εξόδων των συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθενείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-1-2011
Απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-11).
Πρόσθετα στοιχεία:
Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν όρο από τους παραπάνω αναλυτικά.
Επιπλέον θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος της εκδρομής και την ανά
μαθητή επιβάρυνση για το σύνολο της εκδρομής.
Στις παραπάνω τιμές θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που η εκδρομή δεν θα πραγματοποιηθεί λόγου ανωτέρας βίας ή
έλλειψης εγκρίσεως μετακίνησης δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση
για το σχολείο.
Οι προσφορές θα παραδίδονται ιδιοχείρως μόνο στο διευθυντή του Γενικού
Λυκείου Αιγείρας κ. Παναγιωτακόπουλο Ανδρέα.
Μετά την ημερομηνία και την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα είναι δεκτή
καμία οικονομική προσφορά.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/11/2015
στις 12:30 πμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από
τον διευθυντή του σχολείου.

Ο Διευθυντής

Παναγιωτακόπουλος Ανδρέας
Φιλόλογος

