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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη Διδακτική επίσκεψη στην
Αθήνα της Γ’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Γρεβενών
Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με την Υ.Α.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Φ.Ε.Κ. 681/Β/6-3-2017), για τη διδακτική επίσκεψη
στην Αθήνα, μαθητών της Γ’ τάξης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Προορισμός Αθήνα
Ημερομηνία: 04-07/04/2019 (3 διανυκτερεύσεις)
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 80
Αριθμός συνοδών: 5 (συμμετοχή δωρεάν)
Ξενοδοχείο 4* ή 5* με πρωινό
Διανυκτέρευση μαθητών σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια
Διανυκτέρευση συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια
Οι μετακινήσεις να γίνουν με λεωφορεία αγκαζέ εκπροσώπου του πρακτορείου καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής. Τα λεωφορεία να πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας.
Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή: μαθητών - συνοδών όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Ουδεμία αύξηση επιτρέπεται μετά την κατάθεση της προσφοράς
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες
προσφορές το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 31-01-2019 και ώρα 12:00.
Οι προσφορές να αναφέρουν το συνολικό κόστος της εκδρομής συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, του φόρου διανυκτέρευσης και όλων των λοιπών κρατήσεων καθώς και το κόστος ανά
μαθητή. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας χωρίς να αποζημιώσουν το τουριστικό
γραφείο. Η κατακύρωση θα γίνει μετά από συναπόφαση της Διευθύντριας και των υπευθύνων
συνοδών καθηγητών παρουσία εκπροσώπου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και των
μαθητών, στο γραφείο της Διευθύντριας. Στον ίδιο χώρο θα συνυπογραφεί και το συμφωνητικό.
Για την επιλογή της προσφοράς θα συνεκτιμηθούν η ασφαλής οργάνωση της εκδρομής, η
ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η προσιτή τιμή.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η Διευθύντρια
Θεοδοσίου Μαριάννα

