
   

Προς: Ταξιδιωτικά Γραφεία

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 
ΣTΗΝ ΑΘΗΝΑ.

    Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Καστριτσίου καλεί  τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που 

ενδιαφέρονται,  να  υποβάλουν  αυτοπροσώπως  και  όχι  με  τη  χρήση  ταχυδρομείου  ή 

τηλεομοιότυπου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου μέχρι τις 03/10/2016 ημέρα 

Δευτέρα  και  ώρα  11:00,  έντυπες  προσφορές  σε  κλειστό  φάκελο  για  τη  διοργάνωση 

εκπαιδευτικής  μονοήμερης  εκδρομής  με  τα  κάτωθι  στοιχεία. Οι  προϋποθέσεις  που  θα 

πρέπει να καλυφθούν είναι οι εξής: 

Ημερομηνία εκδρομής: Δευτέρα 24  Οκτωβρίου 2016 

Πρόγραμμα εκδρομής: Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:00, μετάβαση στο Μουσείο 

της Ακρόπολης  στη συνέχεια   στη  Βουλή  των  Ελλήνων  και επιστροφή στο σχολείο στις 

20:00 

Συμμετέχοντες

Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 92 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές.

Μεταφορά

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί  με ασφαλή λεωφορεία, τα οποία θα πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή:

• Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας

• Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας

• Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ
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• Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε 

ισχύ.

Ασφάλεια εκδρομής

Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδίων) θα αναλάβει την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικής  ευθύνης  των  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-

2011)

Πρόσθετα στοιχεία

Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν από τους παραπάνω όρους αναλυτικά. Επιπλέον 

θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος της εκδρομής και την επιβάρυνση ανά μαθητή για το 

σύνολο της εκδρομής καθώς επίσης και το κόστος της ασφάλειας. Στις πιο πάνω τιμές θα 

συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 

ίδια  ημέρα  στο γραφείο του Γυμνασίου Καστριτσίου.
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