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Αίτηση ενδιαφέροντος για 3ημερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β
Λυκείου Αγ Κηρύκου Ικαρίας σχ. έτους 2018-2019 στην Αθήνα
(επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων)
Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα
ταξιδιωτικά γραφεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
των μαθητών της Β τάξης του σχολείου στην Αθήνα με τα εξής δεδομένα:
1. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 17 μαθητές (9 κορίτσια και 8 αγόρια) και
2 συνοδοί καθηγητές.
2. Προορισμός (σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα): Αθήνα. Μετάβαση ΙκαρίαΑθήνα Κυριακή 17/3/2019 και επιστροφή Τετάρτη 20/3/2019 με αεροπλάνο.
3. Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 3* ή 4* στο κέντρο, κοντά σε στάση μετρό ( κατά προτίμηση
όχι στην Ομόνοια), για 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό. Δωμάτια 2κλινα ή τρίκλινα
για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Απαραίτητα να
αναγράφεται το όνομα του ξενοδοχείου.
4. Λοιπές υπηρεσίες: Ξεχωριστή προσφορά για μεταφορά από και προς το
αεροδρόμιο με τουριστικό λεωφορείο, και για ενδεχόμενη βραδινή μετακίνηση
από το κέντρο της πόλης στο ξενοδοχείο.
5. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
6. Επιθυμητή η δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης ατυχήματος.
7. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
8. Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του Ν.2160/1993 και το προβλεπόμενο δελτίο απογραφής του τεχνικού ελέγχου
από το ΚΤΕΟ για το λεωφορείο.
9. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του οδηγού.
10. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου σε ισχύ.
11. Φορολογική ενημερότητα του ταξιδιωτικού γραφείου σε ισχύ.
12. 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 αεροπλάνου κτλ)

13. Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνονται: ο Φ.Π.Α, η συνολική επιβάρυνση της
εκδρομής καθώς και η οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή.
14. Απόδειξη πληρωμής.
15. Η τελική εξόφληση του πρακτορείου σε ποσοστό 5% 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. Παρακαλούμε
να ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω καιρού,
απεργίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου πέρα από τη δική μας ευθύνη, να
φροντίσετε για ενδεχόμενη επιπλέον διαμονή με το αντίστοιχο κόστος.
16. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕΛ Αγ. Κηρύκου
μέχρι 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00, σε κλειστό φάκελο δια χειρός για τα
τοπικά γραφεία ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά για τα γραφεία εκτός Ικαρίας,
πρωτοκολλούνται και αναγράφεται η ώρα παραλαβής. Εκπρόθεσμες προσφορές
δε θα ληφθούν υπόψη.
17. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και επιλογή του ανάδοχου θα
πραγματοποιηθούν την 16η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:30 από επιτροπή όπως
ορίζει ο νόμος. Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο νόμος του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης θα αναρτηθούν στον πίνακα
ανακοινώσεων του σχολείου και στην ιστοσελίδα του σχολείου ή της ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ.
18. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί από τη Δ/σνη του σχολείου. Μετά
την επιλογή και ανάθεση στον ανάδοχο δεν θα γίνει καμία προφορική
διαπραγμάτευση.
19. Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός, αλλά και ποιοτικός. Τυχόν
ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά εντός δύο ημερών, όπως ο νόμος
ορίζει.
20. Εάν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές θα γίνει απ’ ευθείας ανάθεση.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων, αν χρειαστεί αλλαγή, η τροποποίηση αυτή θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη
του αρχηγού της εκδρομής.

Άγ. Κήρυκος, 19/12/2018

Ο Διευθυντής

Λακιός Ευστράτιος

