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Προς : ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κοιν.: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής
προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή.
Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος
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υπηρεσιών για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην ΑΡΤΑ .
Συγκεκριμένα:
 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 7-5-2019

με προορισμό την

ΑΡΤΑ .
 Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει:
Αναχώρηση από Καρυά στις 8πμ.
Στάση για καφέ και πρόχειρο φαγητό πριν την Άρτα [καφετέρια-φούρνος
Γιολδάσης ]10-10.30πμ.
Επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΙΟΝ 11-12πμ .
Περιήγηση στην πόλη, φαγητό μέχρι 2.45μμ.
Επίσκεψη-ξενάγηση στις εκκλησίες Αγία Θοδώρα και Παρηγορήτρια ρολόι
ΑΡΤΑΣ, κάστρο μέχρι τις 4μμ.
Επίσκεψη στο γεφύρι της Άρτας και πάρκο 4-5.30μμ.
Αναχώρηση για Καρυά 5.30.
Στάση για ψώνια στο JUMBO 6-7μμ
Αναχώρηση και άφιξη στην Καρυά 8.45μμ.

 Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 47 μαθητές και 3 συνοδοί
καθηγητές. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν

και άλλοι καθηγητές του

συλλόγου καθηγητών περίπου 8 άτομα .
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 Η μετακίνηση του σχολείου ζητούμε να γίνει με υπερυψωμένο
λεωφορείο 55 θέσεων. Ασφαλές και με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ΚΤΕΟ και λοιπά.
 Να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης του λεωφορείου καθώς και
αριθμός θέσεών του.
 Για την ανάληψη της εκδρομής απαιτούνται και τα εξής:
Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή όπως επίσης και
πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή (άρθρο 13
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ Φύλλου 681 ( ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6
Μαρτίου 2017 /αριθμ,333120/ΓΔ4).
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό
συμφωνητικό με το σχολείο στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η
ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση
αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική
επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με
ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή (άρθρο
13).
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την
Παρασκευή 12-4-19 και ώρα 12:00 πμ στο γραφείο του Δ/ντή του
Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας με Τ.Κ. 31100.
Ο Δ/ντής
Αργυρού Σωτήριος

