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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Βαθύ του Γυμνασίου Καρλοβασίου
Το Γυμνασίου Καρλοβασίου προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βαθύ
της Σάμου την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, και κατά τις ώρες 08:30 – 13:30 με λεωφορείο στο πλαίσιο
των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας την παρακάτω
προκήρυξη για κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υπουργικής
απόφασης 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ2769/τ.Β/02-12-2011) «Εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων
και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» για την
προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη με το ακόλουθο πρόγραμμα :
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Βαθύ
Ώρα αναχώρησης 09:00
Ώρα επιστροφής 13:30
Προβλεπόμενος Αριθμός Συμμετεχόντων :220 μαθητές και 24 καθηγητές
1. Προορισμός (σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα): Καρλόβασι – Βαθύ – Καρλόβασι
2. Μεταφορικό μέσο : 5 τουριστικά λεωφορεία αποκλειστικής μας χρήσης με τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές.
3. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
4. Επιθυμητή η δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης ατυχήματος.
5. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ σε
ισχύ).
6. Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
Ν.2160/1993 και το προβλεπόμενο δελτίο απογραφής και τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ για το
λεωφορείο.
7. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
8. Στην τελική τιμή να περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., η συνολική επιβάρυνση της εκδρομής
καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
9. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Δ/νσης του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 10
Μαρτίου ώρα 12:00 πμ, σε κλειστό φάκελο δια χειρός για τα τοπικά γραφεία ή ταχυδρομικά ή με
ταχυμεταφορά για τα γραφεία εκτός Σάμου, πρωτοκολλούνται και αναγράφεται η ώρα
παραλαβής. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.
10. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν την
Παρασκευή 10/03/2017 και ώρα 14.00 μμ. από επιτροπή, όπως ο Νόμος ορίζει.
11. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί από τη Δ/νση του σχολείου.
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