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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ή ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»
Το Σχολείο µας, στo πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδροµών προγραµµάτων : ΑΓΩΓΗΣ ΣΤ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ «Ε∆..Ε.Σ.Α.»
και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : ∆ιαβα ΖΩ (σ)την Πάτρα, προγραµµατίζει 4ήµερη εκπαιδευτική εκδροµή
Α) Πρώτη προτίµηση περιοχής διαµονής : Πόλη του Βόλου
1) Πέµπτη 14-4 έως Κυριακή 17-4

και για τις χρονικές περιόδους :

2) Παρασκευή 15-4 έως ∆ευτέρα 18-4

3) Σάββατο 16-4 έως Τρίτη 19-4

Β) ∆εύτερη προτίµηση περιοχής διαµονής : Πόλη των Ιωαννίνων και για τις χρονικές περιόδους :
1) Πέµπτη 14-4 έως Κυριακή 17-4

2) Παρασκευή 15-4 έως ∆ευτέρα 18-4

3) Σάββατο 16-4 έως Τρίτη 19-4

Ο αριθµός των µαθητών που θα συµµετέχουν είναι 51 και οι συνοδοί καθηγητές 3.
Συνεπώς η προκήρυξη αφορά σε 1 λεωφορείο αναλόγων θέσεων (54+) που θα παραλάβει τους µαθητές από το σχολείο και
θα τους µεταφέρει στον ΒΌΛΟ ή τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και αντιστρόφως, εκτελώντας παράλληλα και τις από το πρόγραµµα
προβλεπόµενες µετακινήσεις. ( Για το ΒΌΛΟ προς Πήλιο και πιθανό Αµπελάκια Θεσσαλίας. Για τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ προς
Μπουραζάνι Κόνιτσα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο και πιθανό Καστοριά, Αρκτούρο) .
Επιπλέον χρειαζόµαστε διαµονή τριών (03) διανυκτερεύσεων σε τρίκλινα (ή δίκλινα) δωµάτια για τους µαθητές και
µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, σε ξενοδοχείο , Γ΄ ή και ανώτερης κατηγορίας µέσα ή κοντά στις πόλεις του
Βόλου ή των Ιωαννίνων αναλόγως, µε πρωινό (ΒΒ) ή και ηµιδιατροφή (ΗΒ). Παρακαλούµε στην προσφορά να
περιλαµβάνεται τιµή µόνο µε πρωινό (ΒΒ) καθώς και τιµή µε ηµιδιατροφή (ΗΒ).
Η προσφορά να περιλαµβάνει το συνολικό κόστος µετακίνησης (µετακινήσεις, διόδια, ΦΠΑ, κ.α.) και τη διαµονή.
Το λεωφορείο οφείλει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόµου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τεχνικού
ελέγχου, ασφάλεια, αναφορά παλαιότητας κ.α.).
Τα απαραίτητα έγγραφα του λεωφορείου να συνυποβληθούν µε την προσφορά.
Ο διοργανωτής (Τουριστικό Γραφείο)) αναλαµβάνει την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης για µαθητές και
καθηγητές, όπως και την ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήµατος .
Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν έως την Τετάρτη 16-03-2015 και ώρα 12:00 στο σχολείο και στο γραφείο
της ∆ιευθύντριας, κλειστή προσφορά όπου θα αναγράφεται η συνολική τιµή της µετακίνησης και η ανά µαθητή
επιβάρυνση.
Η ∆ιευθύντρια

Μαρία – Ροζίτα Τσελεπή

