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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κατάκεςθ οικονοµικισ προςφοράσ, για
πραγματοποίθςθ μετακίνθςθσ (μετάβαςθ και επιςτροφι) µακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο Γεωπάρκο
Βίκου – Αϊου».
ΧΕΣ.: Τ.Α.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Βϋ/06-03-2017) µε κζµα «Εκδρομζσ - Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
μακθτϊν και μακθτριϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ
χϊρασ».

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ
Γραφεία Γενικοφ Σουριςµοφ µε ειδικό ςιµα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ, να
κατακζςουν ςτo ΓΕΛ Θεςπρωτικοφ ςφραγιςµζνθ προςφορά κατά το χρονικό διάςτθµα από 01/03/2018
µζχρι 05/03/2018 και ϊρα 12:00, ςχετικά με τθν μετακίνθςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν του ΓΕΛ
Θεςπρωτικοφ

ςτα

Ζαγοροχϊρια

ςτα

πλαίςια

υλοποίθςθσ

εγκεκριμζνου

Περιβαλλοντικοφ

Προγράμματοσ.
Οι προςφορζσ µποροφν να υποβλθκοφν µε εξουςιοδοτθµζνο εκπρόςωπο ι ταχυδροµικά, αρκεί να
διαςφαλιςτεί ότι κα ζχουν παραλθφκεί από το ςχολείο µζχρι τθν Δευτζρα, 05/03/2018 και ϊρα 12:00
Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ αυτισ ςασ ενθµερϊνουµε ότι κα πρζπει να περιλαµβάνονται τα
παρακάτω ςτοιχεία:
1. Διαδρομι : Θεςπρωτικό – Ζαγοροχϊρια – Θεςπρωτικό.
2. Αρικµόσ µετακινοφµενων: 36 µαθητζσ και 3 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί.
3. Σρόποσ µεταφοράσ των µακθτϊν: Οδικϊσ με λεωφορείο.
4. Χρονικι διάρκεια µετακίνθςθσ: μια (01) θµζρα από 27/03/2018 ζωσ 27/03/2018.

Πρόγραμμα
08:00 : Αναχϊρθςθ από Θεςπρωτικό
10:00 : Άφιξθ ςτο Μονοδζνδρι και επίςκεψθ ςτθν Αγ. Παραςκευι – χαράδρα του Βίκου
12:00 : Άφιξθ ςτθ Βίτςα και πεηοπορία μζχρι το γεφφρι του Κόκκορθ.
14:30 : Επίςκεψθ ςτο Σςεπζλοβο – Μεςθμεριανό
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18:00 – 20:00 : Περιιγθςθ ςτθν πόλθ των Ιωαννίνων
22:00
: Άφιξθ ςτο Θεςπρωτικό
Παρακαλοφµε κατά τη ςφνταξη τησ προςφοράσ να λάβετε υπόψη ςασ τα εξήσ:
1) Η µετακίνθςθ των µακθτϊν να γίνει µε λεωφορείο που πλθροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ
µετακίνθςθσ, βάςει τθσ κείµενθσ ςχετικισ νοµοκεςίασ.
2) Σο λεωφορείο να είναι ςτθ διάκεςθ του ςχολείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ.
3) τθν τελικι ςυνολικι τιµι να ςυμπεριλαμβάνονται, ο Φ.Π.Α., θ επιβάρυνςθ ανά µακθτι,
αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ του διοργανωτι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και
πρόςκετθ αςφάλιςθ για τθν πλθρωμι των εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ
μακθτϊν ι ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν.
4)

Με τθν προςφορά ςασ κα πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ, ότι διακζτετε ειδικό
ςιµα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ.
Όςοι ενδιαφζρονται να λάβουν µζροσ µποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφµφωνα

µε τουσ παρακάτω τρόπουσ:
α) προςωπικά ι µε εκπρόςωπο ςτο ενδιαφερόµενο ςχολείο,
β) µε ςυςτθµζνθ ταχυδροµικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο ενδιαφερόµενο ςχολείο.
Οι εκπρόκεςµεσ προςφορζσ δε λαµβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςκοφν, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε οποιαδιποτε αιτία του ταχυδροµείου,
των διανοµζων, των µζςων ςυγκοινωνίασ.
Η επιλογι του Σαξιδιωτικοφ Γραφείου κα γίνει µε κριτιρια οικονοµικά και ποιοτικά από
επιτροπι, που κα ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό. (Αξιολόγθςθ των προςφορϊν: Δευτζρα 05/03/2018
και 12:00).Σο Γραφείο που κα επιλεγεί κα ενθμερωκεί µε τθλεφωνικι επικοινωνία από τον
Διευκυντι του χολείου αμζςωσ μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν
ε περίπτωςθ ακζτθςθσ των ανωτζρω προχποκζςεων, το ςχολείο επιφυλάςςεται να
αποφαςίςει για τισ περαιτζρω νόµιµεσ ενζργειεσ.

Ο Διευθυντήσ του χολείου

Κατςανάκησ Απόςτολοσ
Καθ. Φυςικήσ Αγωγήσ ΠΕ11
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