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ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙO ΑΙΓΔΙΡΑ

Γιεύθςνζη: Αιγείπα, Σ.Κ. 250 10
Σηλέθυνο: 2696031064
Fax:
2696031388

Σαξιδιυηικά Γπαθεία

e-mail: mail@lyk-aigeir.ach.sch.gr
ΠΡΟ:
Πληποθοπίερ: κ. Παναγιυηακόποςλορ Ανδπέαρ

ΚΟΙΝ.:
ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη διοπγάνυζη
ολιγόυπηρ διδακηικήρ επίζκετηρ ηηρ Β΄ Λςκείος ηος ΓΔΛ ΑΙΓΔΙΡΑ
ζηην Πάηπα.
Σο σολείο μαρ, ζηα πλαίζια ηυν διδακηικών επιζκέτευν, πποηίθεηαι να
ππαγμαηοποιήζει ολιγόυπη διδακηική επίζκετη ηυν μαθηηών ηηρ Β΄ Λςκείος
ζηιρ 10 Γεκεμβπίος 2018 ζηην Πάηπα ζηο πλαίζιο ηυν δπάζευν «Οδικήρ
Αζθάλειαρ – Κςκλοθοπιακήρ Αγυγήρ» (ζσεη.: 18688 20/11/2018, έγγπαθο
ηηρ Αγυγήρ Τγείαρ ηηρ ΓΓΔ Ασαΐαρ).
Γι’ αςηό ηο ζκοπό η Γιεύθςνζη ηος Γενικού Λςκείος Αιγείπαρ καλεί ηοςρ
ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι, να ςποβάλλοςν ζηο γπαθείο ηηρ
Γιεύθςνζηρ ηος σολείος μέσπι ηιρ 3 Γεκεμβπίος 2018, ημέπα Γεςηέπα
και ώπα 10:00, ένηςπερ πποζθοπέρ ζε κλειζηό θάκελο για ηη διοπγάνυζη
ηηρ μεηακίνηζηρ. Οι πποζθοπέρ μποπούν να ςποβληθούν και με
εξοςζιοδοηημένο εκππόζυπο ή ηασςδπομικά, απκεί να διαζθαλιζηεί όηι θα
έσοςν παπαληθθεί από ηο Λύκειο Αιγείπαρ μέσπι ηην ανυηέπυ ημεπομηνία και
ώπα.
Οι πποϋποθέζειρ πος θα ππέπει οπυζδήποηε να καλςθθούν είναι:
Ημεπομηνία: 10 Γεκεμβπίος 2018.
Ανασώπηζη ώπα 8:00 π.μ από ηο ΓΔΛ Αιγείπαρ και μεηάβαζη ζηην Πάηπα από
ηη Νέα Δθνική Οδό και επιζηποθή πάλι μέζυ Ν.Δ.Ο ηην ίδια ημέπα και ώπα
14:00 μ.μ. ζηο ΓΔΛ Αιγείπαρ.
ςμμεηέσονηερ:
ηην εκδπομή θα ζςμμεηάζσοςν 26 (εικοζιέξι) μαθηηέρ και 3 (ηπειρ) ζςνοδοί
καθηγηηέρ. ςνολικά 29 (εικοζιεννέα) άηομα.
Μεηαθοπά:

Η μεηαθοπά θα γίνει με ένα αζθαλέρ λευθοπείο πος να καλύπηει ηον απιθμό
ηυν ζςμμεηεσόνηυν και ηο οποίο θα πληποί όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ
καηαλληλόηηηαρ, ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ,
Αζθάλεια εκδπομήρ:
Ο διοπγανυηήρ (γπαθείο ηαξιδίος) θα αναλάβει ηην ςποσπευηική αζθαλιζηική
κάλςτη επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ ζςμμεηεσόνηυν και επιπλέον αζθάλιζη
κάλςτηρ ηυν εξόδυν ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή
αζθενείαρ όπυρ πποβλέπεηαι ζηην Τ.Α. 33120/ΓΓ4/20 – 02 – 2017 ηος
ΤΠΠΔΘ (ΦΔΚ 681/Β/06 – 03 - 2017).
Ππόζθεηα ζηοισεία: Η πποζθοπά θα αναθέπεηαι ζε κάθε έναν όπο από ηοςρ
παπακάηυ αναλςηικά:
1. ηο ζςνολικό κόζηορ ηηρ εκδπομήρ με ΦΠΑ (ζηο ζςνολικό κόζηορ θα
πεπιλαμβάνεηαι
η
αζθαλιζηική
κάλςτη
επαγγελμαηικήρ
εςθύνηρ
ζςμμεηεσόνηυν και η επιπλέον αζθάλιζη κάλςτηρ ηυν εξόδυν ηυν
ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ)
2. ηην ηιμή ανά μαθηηή.
Δπιπλέον θα ππέπει να ςπάπσει Τπεύθςνη δήλυζη για ηην
καηαλληλόηηηα ηος λευθοπείος. ηην ςπεύθςνη δήλυζη να πεπιλαμβάνεηαι
ηο κείμενο «Βεβαιώνυ ςπεύθςνα όηι ηην ημέπα έναπξηρ ηηρ μεηακίνηζηρ ηυν
μαθηηών ηος ...................................(όνομα ζσολείος),.................... ηάξηρημήμαηορ, όλα ηα μεηαθοπικά μέζα πος θα σπηζιμοποιηθούν θα πληπούν
ηοςρ όποςρ αζθαλείαρ και θα διαθέηοςν όλα ηα απαπαίηηηα έγγπαθα. Σο
ηοςπιζηικό ππακηοπείο ........................................ διαθέηει άδεια λειηοςπγίαρ
απ’ ηον Δ.Ο.Σ. ζε ιζσύ».
Με ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ θα πποζκομιζηούν ζηο
ζσολείο αζθαλιζηήπια ζςμβόλαια ηος λευθοπείος και επικςπυμένερ
θυηοηςπίερ ηηρ άδειαρ κςκλοθοπίαρ, όπος θα θαίνεηαι ςποσπευηικά όηι
ςπάπσει ζσεηικόρ έλεγσορ από ηο ΚΣΔΟ. Δπίζηρ θα πποζκομιζηούν και οι
απιθμοί ζςμβολαίυν ηηρ αζθάλιζηρ μαθηηών και ζςνοδών. Αν κάηι από αςηά
δεν ζςμβεί, ηόηε ηο ζσολείο θα μποπεί να ακςπώζει ηη ζύμβαζη. ε
πεπίπηυζη πος δεν ππαγμαηοποιηθεί η εκδπομή λόγυ ανυηέπαρ βίαρ, δεν θα
ςπάπξει καμία οικονομική επιβάπςνζη για ηο ζσολείο και θα ακςπυθεί η
μεηακίνηζη.
Μεηά ηην ημεπομηνία και ηην ώπα λήξηρ ηος διαγυνιζμού δεν θα είναι
δεκηή καμία οικονομική πποζθοπά. Σα ζσολεία μέζυ ηηρ πποβλεπόμενηρ
διαδικαζίαρ αξιολόγηζηρ θα επιλέξοςν ηην καηαλληλόηεπη και ηην πλέον
ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά. Η αξιολόγηζη ηυν
πποζθοπών θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 3 Γεκεμβπίος 2018, ημέπα
Γεςηέπα και ώπα 10:00.
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