ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

AMYNTAIO, 14 - 12- 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Tαχ. Δ/νση

: 28OY ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 15, ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Ταχ. Κώδ.

: 53200

Τηλέφωνο

: 2386022261

Fax

: 2386022688

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για μονοήμερη διδακτική επίσκεψη-μετακίνηση
(Με βάση τα άρθρα 14, 15 της ΥΑ 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/Β/28-12-2016)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τόπος μετακίνησης : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ημερομηνία αναχώρησης 20/12/2018 Ώρα αναχώρησης : 7:00
Ημερομηνία επιστροφής 20/12/2018 Ώρα επιστροφής : 16:00
Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 156

Τάξεις : Α,Β,Γ

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών : Δέκα (10)
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ
700: Αναχώρηση από το Αμύνταιο για τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση των παιδιών
10:30: Άφιξη στο NOESIS και παρακολούθηση εκπαιδευτικής προβολής με τίτλο «θαύματα μηχανικής»
12:30 Φαγητό και περιήγηση στον χώρο του πολυκέντρου cosmos
14:00 Αναχώρηση για Αμύνταιο
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
2. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.
3. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
4. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης ,αλλά και του κόστους ανά μαθητή συμπερι‐
λαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
6. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδι‐
κό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
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7.Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα α‐
ναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, το
αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 18/12/2018 και ώρα 12:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:30 ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η Διευθύντρια του σχολείου

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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