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        ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταφοράς μαθητών σε επίσκεψη 
στα  Καλάβρυτα

     Το Σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει διδακτική  επίσκεψη στα    
Καλάβρυτα στις 13-12-2016. 
     Για το σκοπό αυτό η Δ/νση του Γυμνασίου καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να 
υποβάλλουν στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο 
μέχρι την Παρασκευή 18  Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.
     Οι προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν είναι οι εξής:
Ημερομηνία εκδρομής: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 
 Συμμετέχοντες μαθητές : 51
Συνοδοί καθηγητές :4
Αναχώρηση: ώρα  08.00. Επιστροφή ώρα 16.00
Η μεταφορά θα γίνει με ασφαλές λεωφορείο το οποίο θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές 
καταλληλότητας ( άδεια κυκλοφορίας, δελτίο καταλληλότητας, έλεγχος ΚΤΕΟ, αναφορά 
παλαιότητας) ,φωτοτυπίες των οποίων θα κατατεθούν με τις προσφορές.

             Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινείται με 
βάση το πρόγραμμα.

                       Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται   η συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού 
δηλαδή : 1)Η ανά μαθητή επιβάρυνση 2)Η  κάλυψη ασφάλειας όλων των μαθητών και 
των συνοδών αστικής, επαγγελματικής ευθύνης 3)Η  ασφάλιση όλων των μαθητών και 
των συνοδών που θα καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όπως 
προβλέπεται  στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-01-2012 απόφασης του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 
2769/Β/02-12-2011).

             Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και ΦΠΑ.

             Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο 
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

              Θα ορίζεται το ποσό της προκαταβολής και η εξόφληση.

             

                                                                                                                       Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Π. ΚΟΥΛΗΣ
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