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Πυθαγόρειο, 13/02/2018
Αρ. πρωτ.: 15
ΠΡΟΣ ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ
ΚΟΙΝ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για περιβαλλοντική
εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Πυθαγορείου στο ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ, στις 15
Μαρτίου 2018 »
Το Γυμνάσιο Πυθαγορείου προτίθεται να πραγματοποιήσει περιβαλλοντική
εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ, στις 15 Μαρτίου 2018.
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 επίσκεψη στις 15/03/18.
Το Γυμνάσιο Πυθαγορείου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από
ταξιδιωτικά γραφεία, για την πραγματοποίηση 4ήμερης περιβαλλοντικής εκδρομής
στο ΛΑΥΡΙΟ (Κ.Π.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ), με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Προβλεπόμενος Αριθμός Συμμετεχόντων: περίπου 16 μαθητές και 2 συνοδοί
καθηγητές.
2. Προορισμός: ΛΑΥΡΙΟ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετάβαση με
πλοίο (ή αεροπορικώς ) στις 15/3/2018 ΣΑΜΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ. Επιστροφή αεροπορικώς στις
19/3/2018 με την πτήση των 15.10 ή ΜΕ ΠΛΟΙΟ στις 19/3/2018.
3. Μεταφορικό μέσο: 1 τουριστικό λεωφορείο, με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Για μετάβαση από και προς το ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ, την Κυριακή 18/3/2018 για ημερήσια
εκδρομή στην Αθήνα, όπως και την Δευτέρα 19/3/2018 από το πρωί έως την ώρα
αναχώρησης.
4.Υπηρεσίες Προσφοράς: Ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια ΣΑΜΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ,
μετακινήσεις με τουριστικό λεωφορείο στους χώρους επίσκεψης του εγκεκριμένου
προγράμματος της εκδρομής.
5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6. Επιθυμητή η δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης ατυχήματος

7. 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.
8. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
9. Καταβολή του 5% του κόστους της εκδρομής με την επιστροφή, ως εγγύηση
τήρησης των όρων της συμφωνίας.
10. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (ΜΕ Φ.Π.Α)
Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης
λόγω καιρού, απεργίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου πέρα από τη δική μας ευθύνη,
θα φροντίσετε για ενδεχόμενη επιπλέον διαμονή με το αντίστοιχο κόστος.
Οι οικονομικές προσφορές παρακαλούμε να επιδοθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη
20/2/2018 στις 12:00 σε σφραγισμένο φάκελο.
Σηµαντική Παρατήρηση: Το Γυµνάσιο Πύργου έχει προγραμματισμένη εκπαιδευτική
επίσκεψη στο ΚΠΕ Λαυρίου τις αντίστοιχες ηµέρες: Παρακαλούµε όπως αποστείλετε
τις προσφορές σας στα δύο σχολεία λαµβάνοντας υπόψη ότι για όλες τις µετακινήσεις
εντός Αττικής (µέχρι και την 4η ηµέρα, Κυριακή 19 Μαρτίου) θα είναι δυνατή η από
κοινού χρήση του τουριστικού λεωφορείου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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