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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 9ου ΓΕΛ
Πάτρας στην Θεσσαλονίκη»
1) Το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει 5/ήμερη (4 διανυκτερεύσεις)
εκδρομή από Δευτέρα 12/12/2016 έως Παρασκευή 16/12/2016 με
προορισμό την Θεσσαλονίκη.
2) Παρακαλούμε να δώσετε προσφορές για τις τρείς παρακάτω
περιπτώσεις αριθμού μαθητών – συνοδών (το υπόλοιπο
πρόγραμμα το ίδιο):
• 55–59 μαθητές (-τριες) της Γ΄ τάξης και 3 συνοδοί καθηγητές.
• 60–64 μαθητές (-τριες) της Γ΄ τάξης και 4 συνοδοί καθηγητές.
• 65–68 μαθητές (-τριες) της Γ΄ τάξης και 4 συνοδοί καθηγητές
3) Τα λεωφορεία θα πρέπει να πληρούν τους από τον νόμο
προβλεπόμενους όρους ασφαλείας (ΚΤΕΟ, ασφάλεια, κτλ) καθώς
και να μην έχουν παρέλθει 11 έτη από την ημερομηνία εκδόσεως
την αρχικής άδειας κυκλοφορίας τους. Επίσης να μην είναι
διώροφα.
4) Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική
ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία – υπ. απόφαση 129287/Γ2/02-12-2011 (ΦΕΚ 2769 02/12/2011) 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.

5) Η κατηγορία του Ξενοδοχείου διαμονής πρέπει να είναι 3 ή 4
αστέρων και να βρίσκεται εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης (με
ημιδιατροφή).
6) Κατά την διάρκεια της διαμονής θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη
στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, σε αξιοθέατα της
Θεσσαλονίκης και επίσκεψη στην Έδεσσα.
7) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την Πέμπτη
03/11/2016 και ώρα 12:00, στο σχολείο και στο γραφείο του
Διευθυντή, 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 και υπεύθυνη δήλωση ότι το
ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το Ειδικό σήμα λειτουργίας του το
οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
8) Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
3/11/2016 στις 13:00 το μεσημέρι και σύμφωνα με την υπ.
απόφαση 129287/Γ2/02-12-2011 (ΦΕΚ 2769 - 02/12/2011). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τον
Διευθυντή του Σχολείου.
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