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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς:
1.Τουριστικά Γραφεία
2. ΚΤΕΛ Σάμου
(Μέσω Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης
Σάμου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ –ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά αναφορικά με την μετακίνηση και την διαμονή διατροφή σχολικής
ομαδας, που ανήκει στην Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Σάμου για τους « Αγώνες Περιφέρειας » Β΄ Φάσης
των πανελληνίων σχολικών αγώνων Κλασικού αθλητισμού,.
Οι προσφορές από τα τουριστικά γραφεία πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
26/03/2018 και ώρα 10.00 μ.μ στο γραφείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου σε κλειστό
φάκελο (Υπόψη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Σάμου).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι μετακινήσεις και η διαμονή - διατροφή θα πραγματοποιηθούν για την παρακάτω ομάδα Κλασικού
Αθλητισμού Μαθητριών, συνοδών, αρχηγού αποστολής και αγωνοδίκου επιτροπής Λυκείων για την Β΄ Φάση που
θα διεξαχθεί στον Άγιο Κοσμά Αττικής σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ.: 47516/Δ5 έγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:
«Ενημέρωση για τη Β΄& Γ΄ φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχ.
έτους 2017-2018. »

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Μετακίνηση από:
1 Σάμο

δύο μαθήτριες, ένας
συνοδός και ένας Αγωνοδίκης
Σύνολο τέσσερα (4) άτομα.
2 Εύδηλο μία μαθήτρια και μία
αρχηγός αποστολής Δύο(2)
άτομα.
3 Ξενοδοχείο

Προς

Πειραιά την Τρίτη 27/3/2018 (ακτοπλοϊκά) και στη συνέχεια στο
Ξενοδοχείο διαμονής.
Πειραιά την Τρίτη 27/3/2018 (ακτοπλοϊκά) και στη συνέχεια στο
Ξενοδοχείο διαμονής.

Mε mini bus προς Γήπεδο Αγίου Κοσμά δύο μαθήτριες, ένας
συνοδός και ένας Αγωνοδίκης και μία μαθήτρια και μία αρχηγό
αποστολής σύνολο έξι (6) άτομα και επιστροφή μετά το τέλος των
αγώνων.
4 Ξενοδοχείο προς Αεροδρόμιο Σάμο με την απογευματινή πτήση, και στη συνέχεια στον τόπο
Ελευθέριος Βενιζέλος σύνολο έξι διαμονής τους.
(6) άτομα

5 Η μαθήτρια από Ικαρία με την προς Ικαρία την Πέμπτη ακτοπλοϊκά και στη συνέχεια στον τόπο

αρχηγό αποστολής Σύνολο δύο διαμονής τους.
(2) άτομα από Σάμο
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ξενοδοχείο στην περιοχή πλησίον του γηπέδου Αγίου Κοσμά Αττικής τρεις (3) μαθήτριες, μία
συνοδός, μία αρχηγός αποστολής και ένας Αγωνοδίκης. Σύνολο έξι (6) άτομα από Τρίτη Βράδυ
27/3/2018 μέχρι Τετάρτη μεσημέρι 28/3/2018 και για δύο άτομα στην Σάμο από Τετάρτη απόγευμα
μέχρι Πέμπτη μεσημέρι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Οι προσφορές να αφορούν λεωφορεία θέσεων αντιστοίχων των αναγκών .
2. Το λεωφορείο θα είναι τουριστικό με κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες
ασφαλείας και θα πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας.
3. Ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου, ασφαλιστήρια
συμβόλαια του λεωφορείου , φωτοτυπία από την άδεια κυκλοφορίας, το έγγραφο ελέγχου από το ΚΤΕΟ και
φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του γραφείου γενικού τουρισμού.
4. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους.
5. Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές.
6. Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Σάμου θα επιλέξει την προσφορά συνδυάζοντας ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια. Η
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου θα αναθέσει στον επιλεγέντα
ανάδοχο το έργο.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριστείδης Καλάργαλης

