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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ
Α΄, Β΄,Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΓΑΥΡΙΟΥ διοργανώνει τετραήµερη εκδροµή (µαζί µε τη
χρήση Σαββατοκύριακου),στα Ιωαννινα στο πλαίσιο προγραµµάτων, και ζητεί από
τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα σταλεί ταχυδροµικά στο γραφείο
∆ιευθυντή του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΛ ΓΑΥΡΙΟΥ το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 17
Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00. Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί από 31 Μαρτίου
έως και 3 Απριλίου µε τρεις (3) διανυκτερεύσεις.
Συµµετέχοντες µαθητές: 48
Συµµετέχοντες καθηγητές: 3
Ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Άνδρο προς Ραφήνα µετ’ επιστροφής: πρωινή
αναχώρηση από Άνδρο.
2. Πούλµαν για την µετακίνηση των µαθητών από τη Ραφήνα στα Ιωάννινα και
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής (και στις ηµερήσιες εκδροµές εκτός
Ιωαννίνων: µία σε ∆ωδώνη και Ζαγοροχώρια και µία στο Μέτσοβο.
3. ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων µέσα στην πόλη των Ιωαννίνων µε
ηµιδιατροφή (3 διανυκτερεύσεις).
4. Ταξιδιωτική ασφάλιση

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:

• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία,
καθώς και πρόσθετη – προαιρετική – ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή
ασθένειας µαθητή ή συνοδού καθηγητή.
• Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων
του συµβολαίου από µεριά του (εγγυητική επιστολή µε το ποσό που θα καθορίσει το
σχολείο).
• Η αντιµετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, αντίξοες καιρικές
συνθήκες κτλ).
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• Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των µαθητών για όλες τις µετακινήσεις
τους θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία
προδιαγραφές (ελεγµένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος,
επαγγελµατική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως
κλιµατιζόµενα κλπ) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋπόθεσης ασφαλείας για
µετακίνηση µαθητών (ζώνες ασφαλείας, έµπειροι οδηγοί κτλ)
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο πρέπει να
βρίσκεται σε ισχύ. Ο διαγωνισµός δεν είναι αναγκαστικά µειοδοτικός αλλά και
ποιοτικός. Στην προσφορά να γίνεται αναφορά στο κόστος ανά µαθητή (το οποίο θα
συµπεριλαµβάνει το κόστος για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς) καθώς και στο
συνολικό κόστος. Στα παραπάνω ποσά πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο ∆ιευθυντής

ΛΟΥΠΕΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
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