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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Το σχολείο μας οργανώνει Διήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Αθήνα. Για το σκοπό
αυτό η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται να
υποβάλλουν κλειστή έντυπη προσφορά για τη διοργάνωση της εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Ημερομηνία εκδρομής από 17-03-2016 έως 18-03-2016.
2. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι δεκαέξι(16) μαθητές και δύο (02) συνοδοί
καθηγητές.
3. Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι λεωφορείο το οποίο πρέπει να
πληροί τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους ασφαλείας.
4. Διαμονή σε ξενοδοχείο όχι λιγότερο των 3 αστέρων (***) με πρωινό. Απαραίτητη η
αναφορά του ονόματος και της διεύθυνσης του ξενοδοχείου. Τα δωμάτια να είναι (ενδεικτικά) τρία
τρίκλινα για τα 9 αγόρια, ένα τρίκλινο και δύο δίκλινα για τα 7 κορίτσια και δύο μονόκλινα για
τους συνοδούς καθηγητές.
5. Ο προορισμός είναι η Αθήνα και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις στο
Μουσείο της Ακρόπολης, το Πλανητάριο, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο καθώς και μετακινήσεις για
μεσημεριανό και βραδυνό φαγητό.
Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι στη διάθεση των συνοδών καθηγητών καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την κρίση των συνοδών
καθηγητών σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
Η κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Τη συνολική τιμή της οργανωμένης μετακίνησης , καθώς και την τιμή ανά μαθητή. Οι παραπάνω
τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τον Φ.Π.Α.
2. Τα παρακάτω έγγραφα:
 Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας
 Φωτοτυπία Δελτίου καταλληλότητας
 Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.
 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση κάλυψης όλων των
συμμετεχόντων, η οποία θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομισθούν και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Εάν η προσφορά δεν περιέχει τα παραπάνω θα θεωρείται άκυρη.
Σας ενημερώνουμε ότι πριν την αναχώρηση θα γίνει έλεγχος από την Τροχαία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι
Πέμπτη 11/02/2016 και ώρα 11.00 έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο.
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την Πέμπτη
11/02/2016 και ώρα 11.30.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής , λόγω μη έγκρισης της μετακίνησης ή
οποιασδήποτε σοβαρής αιτίας , χωρίς αποζημίωση του ταξιδιωτικού γραφείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2

