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        Σορωνή 12/04/2019 
        Αρ. Πρωτ.:  68                     
        Προς:Τουριστικά –Ταξιδιωτικά Γραφεία 
         (μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου)
         Κοινοποίηση: 
         Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης  Δωδ/σου 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς 
για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών-συνοδών  στην ΛΙΝΔΟ

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 Απ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ΦΕΚ 681 τχ. Β΄/ 6-3-2017, με θέμα
«Εκδρομές-Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  μαθητών/τριών  Δημοσίων  και  Ιδιωτικών  σχολείων
Δ/θμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας».

Το ΓΕ.Λ Σορωνής διοργανώνει ημερήσια εκδρομή μαθητών/τριών-συνοδών στην ΛΙΝΔΟ  ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2019
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/τριών:  110

 Αριθμός συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών:  10
 Ώρα αναχώρησης από το σχολείο για ΛΙΝΔΟ  08:30
 Ώρα αναχώρησης από  ΛΙΝΔΟ   για  ΨΙΝΘΟ 12:00
 Ώρα αναχώρησης από ΨΙΝΘΟ για  ΣΟΡΩΝΗ 15:00

Στη διαδρομή της επιστροφής το ένα λεωφορείο θα περάσει από: Απόλλωνα - Πλατάνια - Ελεούσα -
Διμυλιά - Σορωνή και το άλλο από: Σάλακο - Καλαβάρδα - Φάνες - Θεολόγο. 

Για την διενέργεια αυτής της μετακίνησης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά και 
οικονομικά κριτήρια και προσκαλούμε Τουριστικά-Ταξιδιωτικά Γραφεία να καταθέσουν προσφορά. 

Οι προσφορές αποστέλλονται  στο  Γενικό Λύκειο Σορωνής,  μέχρι την Τετάρτη 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
και ώρα 12:00 π.μ. μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή
με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με την ένδειξη:  «Προσφορά για την ημερήσια
εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών-συνοδών του ΓΕΛ Σορωνής,  στη ΛΙΝΔΟ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τον Δ/ντή και τον Σύλλογο των Διδασκόντων την  Τετάρτη
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  και ώρα 12:30 μ.μ.

Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
 Όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές μετακινήσεως και όλες τις 

προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας 
οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματισμός, ζώνες ασφαλείας,
έμπειροι οδηγοί κλπ).

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις προβλεπόμενες ημερομηνίες

λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ).
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό – Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια 

λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και να αναγράφεται το συνολικό κόστος 
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

                                                                            Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
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