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Προς
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σάμου
Κοιν: Ταξιδιωτικά Πρακτορεία

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμονή στην
Αθήνα μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.
Το 2ο Γυμνάσιο Σάμου με ομάδα τριών μαθητών και δύο συνοδών εκπαιδευτικών θα
συμμετάσχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Αθήνα.
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 συμμετοχή στο διαγωνισμό στις 18 Μαρτίου 2017.
1. Προορισμός: Αθήνα
2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 3 μαθητές και δύο συνοδοί
εκπαιδευτικοί.
3. Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 3* και πάνω στην πόλη της Αθήνας και αν είναι δυνατόν
πλησίον του ΟΑΚΑ όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός Ρομποτικής.
Απαραίτητα να αναγράφεται το όνομα του ξενοδοχείου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταλύματα πολύ κοντά, τουλάχιστον να είναι πολύ
εύκολη η πρόσβαση από το κατάλυμα στο ΟΑΚΑ.
΄Αφιξη στο ξενοδοχείο Παρασκευή 17/3/2017, αναχώρηση Κυριακή 19/3/2017 ήτοι
δύο διανυκτερεύσεις.
Δωμάτια δίκλινο ή τρίκλινο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς.
4. Διατροφή: Πρωινό στο ξενοδοχείο και αν είναι δυνατό ημιδιατροφή.
5. Στην τελική τιμή να περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., η συνολική επιβάρυνση καθώς και
η επιβάρυνση ανά μαθητή.
6. Απόδειξη για κάθε μαθητή ξεχωριστά.
7. Η τελική εξόφληση του πρακτορείου σε ποσοστό 15% θα γίνει μετά το πέρας της
εκδρομής και εφ’ όσον έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα. Σε διαφορετική περίπτωση
το σχολείο επιφυλάσσεται για τις νόμιμες ενέργειές του.

8. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Δ/νσης του σχολείου μέχρι τη
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ., σε κλειστό φάκελο δια χειρός για τα
τοπικά γραφεία ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
φαξ για τα γραφεία εκτός Σάμου, πρωτοκολλούνται και αναγράφεται η ώρα
παραλαβής. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.
9. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου θα
πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.30 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.
10. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί από τη Δ/νση του σχολείου. Μετά
την κατακύρωση στον ανάδοχο δεν θα γίνει καμιά προφορική διαπραγμάτευση.
11. Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Τυχόν
ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά εντός δύο ημερών, όπως ο Νόμος ορίζει.
Εάν δεν υποβληθούν 3 προσφορές θα γίνει απ’ ευθείας ανάθεση.
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