Σιάτιστα: 21-10- 2019
Αρ. Πρωτ.: 167
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.
Κοζάνης

----Κοιν.: Ταξιδιωτικά – Τουριστικά γραφεία

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Tαχ. Δ/νση: Μ. Ιακώβου 2
Τ.Κ. – Πόλη: Σιάτιστα 50300
Τηλ./φαξ : 2465021322
E-mail
: mail@gym-siatist.koz.sch.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη».
Το Γυμνάσιο Σιάτιστας διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη για τη
Α ΄, Β, και Γ΄ τάξη με βάση την Υπουργική Απόφαση με αρ. 33120/ΓΔ4/ 6 Μαρτίου
2017/ΦΕΚ 681,τ.Β «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών
εντός και εκτός της χώρας» και καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και
τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να
υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τη Πέμπτη
31/10/2019 και ώρα 1:00 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Σιάτιστας.
Η προσφορά κατατίθεται στο Σχολείο.
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ΣΧΟΛΕΙΟ
1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ
2. ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜ.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές / καθηγητές)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
1. Α΄τάξη: Αρχαιολογικό Μουσείο-Λευκός Πύργος-Κόσμος.
Θεσσαλονίκη.
2. Β΄Τάξη: Βασιλικό Θέατρο-Κόσμος, Θεσσαλονίκη.
3. Γ΄Τάξη: Πολεμικό Μουσείο-Κόσμος, Θεσσαλονίκη.
4. Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/11/2019.
5. 1 ημέρα.
Μαθητές : Α΄τάξη: 54 ,Συνοδοί καθηγητές: 3
Μαθητές : Β΄τάξη: 54 ,Συνοδοί καθηγητές: 3
Μαθητές : Γ΄τάξη: 50 ,Συνοδοί καθηγητές: 3
Μετακινήσεις εντός πόλης στο πλαίσιο του προγράμματος των
εκπαιδευτικών επισκέψεων που περιλαμβάνει:
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(πρόγραμμα,
παρακολούθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη
χώρων,)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΗΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1. Α΄τάξη: Αρχαιολογικό Μουσείο-Λευκός Πύργος-Κόσμος.
Θεσσαλονίκη.
2. Β΄Τάξη: Βασιλικό Θέατρο-Κόσμος, Θεσσαλονίκη.
3. Γ΄Τάξη: Πολεμικό Μουσείο-Κόσμος, Θεσσαλονίκη.

ΝΑΙ
ΝΑΙ με πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους ανωτέρας
βίας ή αιφνίδιας ασθένειας.
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ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
(συμπερ. ΦΠΑ)
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ
ΜΑΘΗΤΗ (συμπεριλ. ΦΠΑ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 1:00 μ.μ. στο γραφείο του
Δ/ντή του Γυμνασίου Σιάτιστας.

Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 1:01 μ.μ. στο γραφείο του
Δ/ντή του Γυμνασίου Σιάτιστας.

Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει :
α) υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ και συμβόλαιο αστικής
ευθύνης του τουριστικού γραφείου
β) ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
Οι εκδρομείς δεν θα συμμετέχουν σε διόδια και λοιπούς φόρους ούτε θα επιβαρυνθούν από διαφορές
που θα προκύψουν στο μέλλον σε περίπτωση ανατίμησης των εισιτηρίων.
γ) Μια εβδομάδα πριν από την πραγματοποίηση της εκδρομής θα προσκομισθούν στο σχολείο
ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων, φωτοτυπίες από τις άδειες κυκλοφορίας, όπου πρέπει να
φαίνεται υποχρεωτικά αν υπάρχει σχετικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ.
Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να είναι από την Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης, τουριστικά με κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες
ασφαλείας και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας, να είναι δε στην αποκλειστική
διάθεση του σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής.
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα συνυπολογιστούν τόσο η τιμή, όσο
και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση της
εκπαιδευτικής επίσκεψης και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η παλαιότητα των
λεωφορείων. Για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους
αριθμούς κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά από απόφαση του Διευθυντή, των συνοδών καθηγητών
,του εκπροσώπου των Γονέων -Κηδεμόνων και εκπροσώπων των μαθητών.
Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της
εξόφλησης, μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο.
Ο Διευθυντής
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GYMNASIO SIATISTAS
TRAMPANTZEIO
Ημερομηνία: 2019.10.21 13:54:39
EEST

Μπαλάφας Ιωάννης

