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ΚΟΙΝ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για
εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Σάμου στην Πάτμο, στις 19 Μαΐου 2017”
Το 1ο Γυμνάσιο Σάμου προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στη
Πάτμο, στις 19 Μαΐου 2017. Παρακαλούμε, όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας την
παρακάτω προκήρυξη για κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα την Υπουργική
απόφαση 33120/ΓΔ4, ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-17 «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών
και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και
εκτός της χώρας» για την προγραμματισμένη εκδρομή στις 19/05/17 .
Το 1ο Γυμνάσιο Σάμου προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Πάτμο στις 19-052017 με τα παρακάτω δεδομένα:
Προορισμός : Πάτμος
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων : 150 (εκατό πενήντα) μαθητές και 20 (είκοσι)
καθηγητές.
Μεταφορικά μέσα: Λεωφορείο για την μεταφορά μαθητών καθηγητών από Βαθύ Σάμου
στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Πλοίο. Αναχώρηση από το λιμάνι Πυθαγορείου στις 19/05/17
με προορισμό τη Πάτμο και αναχώρηση από τη Πάτμο στις 19/05/17 στις .00 με προορισμό
τον Πυθαγόρειο Σάμου
Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Ασφάλεια ατυχήματος και ασθένειας.
Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ σε ισχύ).
Αλλαγή ημερομηνιών κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών και επιστροφή όλων των
χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (ακατάλληλες
καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου κτλ).
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
του 1ουΓυμνασίου Σάμου. Αν χρειαστεί αλλαγή ή τροποποίηση, θα γίνει με τη σύμφωνη
γνώμη του αρχηγού της εκδρομής.
Στην τελική τιμή να περιλαμβάνονται : Ο Φ.Π.Α., η συνολική επιβάρυνση της εκδρομής
καθώς και η οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή.
Απόδειξη για κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Η τελική εξόφληση του πρακτορείου σε ποσοστό 15% θα γίνει μετά το πέρας της
εκδρομής και εφόσον έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα. Σε διαφορετική περίπτωση το σχολείο
επιφυλάσσεται για τις νόμιμες ενέργειές του.

Τη δέσμευση του Πρακτορείου ότι, σε περίπτωση που, λόγω καιρού ή άλλου παρόμοιου
αστάθμητου παράγοντα, δεν πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο επιστροφής και χρειαστεί να
παραμείνουν οι εκδρομείς στη Πάτμο περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες, θα
καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους σε ξενοδοχείο χωρίς
επιβάρυνση, εάν είναι δυνατό.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου Γυμνασίου Σάμου(ΤΚ
83100, τηλέφωνα επικοινωνίας:2273027766) μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και
ώρα 13.00 μ.μ., 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 δε θα ληφθούν υπόψη.
Η αποσφράγιση, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν
την Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 14.00 μ.μ. από Επιτροπή όπως ο νόμος ορίζει.
Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου και στην ιστοσελίδα του σχολείου ή της ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί από τη Δ/νση του σχολείου. Ο διαγωνισμός
δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός.
Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά εντός τριών ημερών, όπως ο Νόμος
ορίζει
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