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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΚΕΡΚΤΡΑ
ΥΕΣ : Τ.Α 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/ Β//02.12.2011 )
Σο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΣΟΤ πποηίθεηαι να ππαγμαηοποιήζει πενθήμεπη εκδπομή–
μεηακίνηζη ζηην ΚΕΡΚΤΡΑ, από Δεσηέρα 15 έως Παραζκεσή 19 Απριλίοσ 2019.
Γι’ αςηό ηο λόγο ηο ζσολείο πποζκαλεί ηα ενδιαθεπόμενα ηαξιδιυηικά γπαθεία πος πληπούν ηιρ καηά
νόμο πποϋποθέζειρ να καηαθέζοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε κλειζηό θάκελο με επιζςναπηόμενα ηα
απαπαίηηηα δικαιολογηηικά ζε ππυηόηςπη μοπθή ζηο Γπαθείο ηηρ Διεύθςνζηρ ηος ΓΕΛ Διακοπηού
μέσπι ηην Πέμπηη 08 - 11 - 2018 ώρα 12.00.
Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ ππέπει να ληθθούν ςπότη ηα εξήρ:
1. Προβλεπόμενος αριθμός ζσμμεηετόνηων: ηπιάνηα έναρ (31) μαθηηέρ και ηπειρ (3) ζςνοδοί
καθηγηηέρ. Ο οπιζηικόρ απιθμόρ ηυν μαθηηών θα γνυζηοποιηθεί ζύνηομα ζηο γπαθείο πος θα
αναλάβει ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ εκδπομήρ.
2. Ημερομηνία πραγμαηοποίηζης εκδρομής: από 15 - 19 Αππιλίος 2019.
Ανασώπηζη από ηο Γ.Ε.Λ. ΔΙΑΚΟΠΣΟΤ ζηιρ 07:00
Επιζηποθή ζηο ζσολείο ζηιρ 21:30
3. Μεηακίνηζη: Μεηαθοπικό μέζο: ηοςπιζηικό λευθοπείο ηελεςηαίαρ ηεσνολογίαρ ζηην
αποκλειζηική διάθεζη ηος ζσολείος καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ εκδπομήρ, ηο οποίο θα πληποί
όλοςρ ηοςρ όποςρ αζθάλειαρ, και θα διαθέηει όλα ηα απαπαίηηηα ηεσνικά έγγπαθα. Θα
ακολοςθηθεί η διαδπομή μέζυ Γέθςπαρ Ρίος – Ανηιππίος. Καηά ηη διάπκεια ηηρ διαμονήρ θα
ππαγμαηοποιηθούν επιζκέτειρ ζε διάθοποςρ πποοπιζμούρ όπυρ θα αναθέπονηαι ζηο
ππόγπαμμα πος θα ακολοςθήζει.
4. Καηηγορία καηαλύμαηος: 4 διανςκηεπεύζειρ ζε ξενοδοσείο καηηγοπίαρ ηεζζάπυν ή πένηε
αζηέπυν(4* η 5*), πληζίον ηηρ πόληρ, ζε ηπίκλινα ή δίκλινα δυμάηια για ηοςρ μαθηηέρ και ζε
μονόκλινα για ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ, καηά πποηίμηζη όλα ζηον ίδιο όποθο ηος ξενοδοσείος.
ηη διαμονή να ζςμπεπιλαμβάνεηαι ππυινό και ημιδιαηποθή ενηόρ ηος ξενοδοσείος.
5. Τποτρεωηική Αζθάλιζη Αζηικής Εσθύνης Διοργανωηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία
και ιαηποθαπμακεςηική αζθάλιζη, πος θα καλύπηει μαθηηέρ και ζςνοδούρ καθηγηηέρ ζε
πεπίπηυζη αζθένειαρ ή αηςσήμαηορ.
6. Τπεύθσνη Δήλωζη ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος όηι διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ηο οποίο
βπίζκεηαι ζε ιζσύ, θυηοανηίγπαθα άδειαρ κςκλοθοπίαρ οσήμαηορ, θυηοανηίγπαθα ελέγσος
ΚΣΕΟ και άδειαρ ικανόηηηαρ ηος οδηγού.
7. Σελική ζσνολική ηιμή: ζηην πποζθοπά να αναγπάθεηαι ολογπάθυρ και απιθμηηικώρ η
ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού και ηο κόζηορ ζςμμεηοσήρ ανά μαθηηή
(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.)

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
1. Αλλαγή καηόπιν ζςμθυνίαρ ηυν πποβλεπόμενυν ημεπομηνιών και επιζηποθή όλυν ηυν
σπημάηυν καηά ηην πεπίπηυζη μη ππαγμαηοποίηζηρ ηος ηαξιδιού λόγυ ανυηέπαρ βίαρ.
2. Σο ζσολείο επιθςμεί ηην ππόβλετη επιζηποθήρ σπημάηυν ζε μαθηηή ζε πεπίπηυζη πος για
αποδεδειγμένοςρ λόγοςρ ανυηέπαρ βίαρ ή αιθνίδιαρ αζθένειαρ μαηαιυθεί η ζςμμεηοσή ηος. Ο
ζςγκεκπιμένορ όπορ θα ππέπει να αναθέπεηαι πηηά ζηην ππόζθεηη πποαιπεηική αζθάλεια.
3. Όλοι οι παπαπάνυ όποι θα αναθέπονηαι ςποσπευηικά ζηη ζύμβαζη ανάθεζηρ ηηρ εκδπομήρ. Η
παπάβαζή ηοςρ θα έσει υρ αποηέλεζμα ηη μονομεπή καηαγγελία ηηρ ζύμβαζηρ. ε πεπίπηυζη
παπάβαζηρ ηυν όπυν ηηρ ζύμβαζηρ καηαπίπηει ςπέπ ηος Γενικού Λςκείος Διακοπηού.
4. Η αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ζηο γπαθείο ηος διεςθςνηή ή όπυρ πποβλέπει ο νόμορ
ηην ίδια μέπα παποςζία ηηρ ηπιμελούρ επιηποπήρ διεξαγυγήρ εκπαιδεςηικών εκδπομών,
εκπποζώπυν ηυν μαθηηών και ενόρ εκπποζώπος ηος ςλλόγος Γονέυν και Κηδεμόνυν. Η
επιηποπή αξιολόγηζηρ, πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνεκηιμά ηην ποιόηηηα και ηο εύπορ ηυν
πποζθεπόμενυν παποσών και δεν ςποσπεούηαι να επιλέξει απαπαίηηηα ηο ππακηοπείο πος
μειοδοηεί. Σο ππακηοπείο πος θα επιλεγεί θα ενημεπυθεί με ηηλεθυνική επικοινυνία.
5. Η επιηποπή ςπογπάθει ηη ζσεηική ζύμβαζη και καηαβάλλει ζηον ανάδοσο ηο 70% ηηρ
ζςμθυνηθείζαρ αξίαρ ηος. Σο ςπόλοιπο 30% θα καηαβληθεί μεηά ηο πέπαρ ηηρ εκπαιδεςηικήρ
επίζκετηρ και εθόζον έσοςν ηηπηθεί όλοι οι όποι ηηρ ζύμβαζηρ.
6. Εκππόθεζμερ πποζθοπέρ και ανηιπποζθοπέρ δε θα γίνοςν δεκηέρ.
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