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ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει 4/μερη (τρείς (3) διανυκτερεύσεις)
εκδρομή από ΠΕΜΠΤΗ 14/04/2016 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 17/04/2016 με προορισμό τον
ΒΟΛΟ Μαγνησίας.
Στην εκδρομή θα συμμετέχουν ΣΑΡΑΝΤΑ-ΠΕΝΤΕ (45) έως ΠΕΝΗΝΤΑ(50)
μαθητές-τριες της Β’ τάξης και τέσσερις (04) συνοδοί καθηγητές.
Τα οχήματα (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) θα πρέπει να πληρούν τους από τον νόμο
προβλεπόμενους όρους ασφαλείας (ΚΤΕΟ, ασφάλεια, κτλ) καθώς και να μην έχουν
παρέλθει ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) έτη από την ημερομηνία εκδόσεως την ΑΡΧΙΚΗΣ άδειας
κυκλοφορίας τους .
Ο «Διοργανωτής» (Γραφείο Ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική
ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – Υπ.
Απόφαση 129287/Γ2/20-12-2011(ΦΕΚ 2769-2/12/2011) ) όπως και πρόσθετη
ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας
μαθητών-τριών και συνοδών καθηγητών ,καθ΄όλη την διάρκεια της εκδρομής .
Επίσης ,η κατηγορία του Ξενοδοχείου διαμονής πρέπει να είναι 3 ή 4 αστέρων και
να βρίσκεται εντός της πόλεως του ΒΟΛΟΥ ( με ημιδιατροφή).
Κατά την διάρκεια της διαμονής θα πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή στην
ΑΝΑΒΡΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ,επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα του ΒΟΛΟΥ καθώς και
επίσκεψη στο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11/03/2016 και ώρα 10:30, στο σχολείο , κλειστή προσφορά όπου θα
αναγράφεται η συνολική τελική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς
και η ανά μαθητή τελική οικονομική επιβάρυνση καθώς επίσης και όλα
τα απαραίτητα έγγραφα των οχημάτων(ΚΤΕΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ), και υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο
διαθέτει το ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του το οποίο βρίσκεται σε ισχύ,
καθώς και βεβαίωση ασφάλισης Ευθύνης Διοργανωτή (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/20-12-2011(ΦΕΚ 27692/12/2011). Επίσης να υποβάλλουν και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ της
επιχείρησής τους.

(Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ΄όλη
την διάρκεια της εκδρομής).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11/3/2016 στις 11:00 το μεσημέρι και σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση
129287/Γ2/20-12-2011(ΦΕΚ 2769-2/12/2011).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τον
Διευθυντή του Σχολείου.
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