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Θέμα :«Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ) »

επίσκεψη στην Αθήνα(ΙΔΡΥΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της ΥΑ 33120/ΓΔ4, ΦΕΚ 681/6-3-2017 «περί εκδρομών-μετακινήσεων
μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική
επίσκεψη στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για τη Α’ Τάξη στην Αθήνα ,
την ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο του Διευθυντή του σχολείου κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την Δευτέρα 26 /11/2018
και ώρα 11:00 που να περιλαμβάνει γενικά τα εξής:
1. Υπεύθυνες δηλώσεις του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε
ισχύ.
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ασφάλεια αστικής ευθύνης που να καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
3. Δύο λεωφορεία για αποκλειστική χρήση των μαθητών (97)και των συνοδών τους για τις ανάγκες της εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μετακίνηση εντός των Αθηνών.(ΙΔΡΥΜΑ
"ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)-MALL ATHENS (ΜΑΡΟΥΣΙ). Αναχώρηση από την Κόρινθο στις
07:45 και επιστροφή στις 16:00. Το λεωφορείο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, κ.λ.π.)
4. Τελική συνολική τιμή της εκδρομής αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα εισπράξει:
α) το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής με την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν εγκριθεί η εκδρομή από τον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση.
β) το 30% μετά την επιστροφή στην Κόρινθο .
Το γραφείο ταξιδίου που θα επιλεγεί θα πρέπει να χορηγήσει απόδειξη δαπάνης ανά μαθητή για φορολογική χρήση.
Για την επιλογή της προσφοράς θα συνυπολογιστούν και στοιχεία για το τουριστικό γραφείο που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων του κατά τη διεξαγωγή των εκδρομών
που κατά το παρελθόν διεξήγαγαν με το σχολείο μας αλλά και με άλλα σχολεία.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα ανοιχθούν την Δευτέρα 26 /11/2018 και ώρα 11:30 στο Γραφείο του
Διευθυντή του Λυκείου ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του σχολείου και παρουσία όλων
των ενδιαφερομένων. Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω, αναλυτικά, θα θεωρείται άκυρη.
Για κάθε διευκρίνιση απευθυνθείτε στον υπεύθυνο της εκδρομής κο ΑΝΤΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
(τηλ:2741024718)
Ο Διευθυντής
Αντώνης Σταυρόπουλος

